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ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ

                                                

  
Η συζήτηση γύρω από τη γνώση έχει ιδιαιτέρως βαθιές ιστορικές ρίζες. Στη Δύση, έχει τις απαρχές 
της στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι θεμελίωσαν τα δύο διαφορετικά 
επιστημολογικά ρεύματα: τον εμπειρισμό και τον ορθολογισμό. Στη σύγχρονη δυτική 
επιστημολογία, τα δύο αντίστοιχα ρεύματα είναι ο ορθολογισμός της Ηπειρωτικής Ευρώπης versus 
του Βρετανικού εμπειρισμού ενώ στη Νεότερη δυτική επιστημολογία επιχειρήθηκε η σύνθεση της 
διαφοράς Η αντιπροσωπευτικότερη από τα ανατολικά φιλοσοφικά κινήματα είναι η ιαπωνική 
προσέγγιση της γνώσης , η οποία αποτελεί, τη σύνθεση του βουδισμού, του κομφουκιανισμού και 
των μεγάλων δυτικών φιλοσοφικών ρευμάτων.  
Σήμερα, και ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια, η γνώση αποτελεί και πάλι αντικείμενο 
προβληματισμών και συζητήσεων. Οι οικονομίες όλο και περισσότερο στηρίζονται στην 
παραγωγή, διακίνηση και χρήση της γνώσης Ουσιαστικά, λοιπόν, της αναγνωρίζεται ο ρόλος ίσως 
του πλέον σημαντικού στρατηγικού επιχειρησιακού πόρου. Μάλιστα, μπορούμε να εντοπίσουμε 
και την ύπαρξη αγοράς γνώσης η οποία μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα στο οποίο μία 
ανεπαρκής μονάδα ανταλλάσσεται για την παρούσα ή μελλοντική της αξία και όχι για την 
απόκτηση μετρητών. Η διαχείρισή της αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα της επιχειρησιακής 
ημερήσιας διάταξης. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο που θα 
διαδραματίσει η διαχείριση της γνώσης στη μελλοντική τους επιτυχία και την τοποθετούν στην 
κορυφή της επιχειρησιακής ημερήσιας διάταξης.  

Στην αρχή της διαδικασίας που ονομάσαμε διαχείριση γνώσης, βρίσκεται η παραγωγή γνώσης, η 
οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στον οργανισμό νέα γνώση. Η διαδικασία 
της παραγωγής γνώσης ξεκινάει από τη στιγμή που ο οργανισμός διαπιστώνει την ανάγκη για αυτή. 
Σύμφωνα με τους Davenport και Prusak, η παραγωγή γνώσης από έναν οργανισμό μπορεί να γίνει 
με 5 τρόπους: απόκτηση, εξειδικευμένους πόρους, σύντηξη, προσαρμογή και δικτύωση1. 

Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη μελέτη θα δοθεί στη διαδικασία δημιουργίας νέας γνώσης, που είναι 
ένας τρόπος παραγωγής γνώσης. Θα εντοπίσθεί στο μοντέλο που διαμόρφωσαν οι Ikujiro Nonaka 
και ο Hirotaka Takeuchi παρατηρώντας και μελετώντας Ιαπωνικές ηγετικές επιχειρήσεις 
δημιουργίας γνώσης.  

Η επιτυχία των παραπάνω διαδικασιών εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από την ύπαρξη και τη 
δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, οργανωσιακής και τεχνολογικής και της ανάλογης 
επιχειρησιακής κουλτούρας, που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τη 
στρατηγική διαχείρισης γνώσης που της ταιριάζει. Είναι φανερό ότι τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα 
διοίκησης δεν επαρκούν για να μπορέσουν να υπάρξουν οι απαραίτητοι παράγοντες για τη 
δημιουργία γνώσης στους οργανισμούς. Είναι αναγκαία η σχηματοποίηση ειδικευμένων μονάδων 
διαχείρισης γνώσης με αποστολή τη δημιουργία και την ανάπτυξη της γνώσης. 

Τέλος, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάγκη για τη διαχείριση της γνώσης αυξάνεται αναλογικά με 
την ανάγκη αύξησης της παροχής υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, οι οποίες για να ανταπεξέλθουν 
στη νέα πραγματικότητα μετατρέπονται σε οργανισμούς εντάσεως γνώσης. Οι εταιρίες Consulting 
αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αντιπροσωπευτικές κατηγορίες οργανισμών εντάσεως 
γνώση και για το λόγο αυτό, η μελέτη αυτή εντοπίζει στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 
γνώσης σε αυτές. Μάλιστα, εξειδικεύουμε ακόμη περισσότερο και αναζητούμε την εφαρμογή 

 
1 Η αγγλική ορολογία είναι acquisition, dedicated resources, fusion, adaptation, knowledge networking αντιστοίχως 
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προγράμματος γνώσης στην εταιρίας Planet Ernst & Young, η οποία αποτελεί το προϊόν της 
εξαγοράς της Ε&Υ από την Planet ΑΕ. Κατά συνέπεια, αναλύσαμε και τα συστήματα διαχείρισης 
γνώσης, όχι μόνο της Planet E&Y αλλά και των δύο επιχειρήσεων από τις οποίες προήλθε. Το 
πλαίσιο εργασίας που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτό που διαμορφώθηκε και εστίασε στις πτυχές: 
Περιβάλλον, Κουλτούρα, Οργανωσιακή Υποδομή, Τεχνολογική Υποδομή, Στόχοι και Στρατηγική.  

Η δομή της μελέτης, λοιπόν, θα έχει την  εξής μορφή: 

Στο πρώτο κεφάλαιο «Η Γνώση Σαν Στρατηγικός Επιχειρησιακός Πόρος» αναζητούνται οι 
ιστορικές ρίζες της συζήτησης γύρω από τη γνώση και παρουσιάζονται εκείνοι οι ενδεικτικοί 
παράγοντες της κορυφαίας θέσης που έχει αποκτήσει η γνώση στην επιχειρησιακή ημερήσια 
διάταξη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Παραγωγή Γνώσης», παρουσιάζονται οι σημαντικότερες θεωρίες για τις 
διαστάσεις της παραγωγής γνώσης στην επιχείρηση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται το ζήτημα της διαχείρισης γνώσης, οι ρόλοι και η συμβολή της 
ηγεσίας, οι λειτουργίες που επιτελούνται σε μία επιχείρηση με το σύστημα διαχείρισης της γνώσης, 
οι υποδομή που απαιτείται και τέλος, οι παράγοντες επιτυχίες τέτοιων προγραμμάτων, όπως 
παρουσιάζονται από τους Nonaka και Von Krogh.  

Τέλος στο κεφάλαιο τέσσερα, εντοπίζεται η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης γνώσης στις 
εταιρίες consulting,, όπου περιγράφονται οι στρατηγικές διαχείρισης γνώσης σε αυτές, το πλαίσιο 
εφαρμογής και ορισμένα παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων, με απόλυτο παράδειγμα αυτό της  
Planet E&Y. 

 

Λογιωτάτου Πανδώρα VII



 

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ

                                                

  
«The typical large business 20years hence will 
have fewer than half the levels of management 
of its counterpart today, and no more than a 
third the managers (…), the typical business 
will be knowledged -based, an organization 
composed largely of specialists who direct and 
discipline their own performance through 
organized feedback from colleagues, customers 
and headquarters. For this reason it will be 
what I call an information-based 
organization.”2  

 Drucker Peter, 1988 

 

Η σημασία της γνώσης, όπως αυτή είναι ενσωματωμένη στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
της τεχνολογίας, ήταν πάντα πολύ μεγάλη και κατείχε κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. 
Τα τελευταία όμως χρόνια η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη αποδεικνύεται όλο και 
σημαντικότερη. Οι οικονομίες όλο και περισσότερο στηρίζονται στην παραγωγή, διακίνηση και 
χρήση της γνώσης και αυτός είναι ο λόγος που προέκυψε ο όρος «Οικονομίες της Γνώσης» ή 
αλλιώς Knowledge-based economy. Ο όρος αυτός αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις οικονομίες που 
άμεσα πλέον στηρίζουν την ύπαρξη τους στη γνώση και την πληροφορία.  

Στην Οικονομία της Γνώσης, η γνώση και οι θεμελιώδεις ικανότητες, εκείνα τα δύο τρία πράγματα 
που μια επιχείρηση κάνει καλύτερα από άλλες, αποτελούν τα σημαντικότερα ίσως περιουσιακά 
στοιχεία της επιχείρησης. Η παραγωγή μοναδικών προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερο 
κόστος από ότι οι ανταγωνιστές, βασίζεται σε ανώτερη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας και 
του σχεδιασμού των προϊόντων. Η γνώση του να παράγει η επιχείρηση προϊόντα με έναν τρόπο που 
να μην αντιγράφεται από τους ανταγωνιστές, αποτελεί μία πρωταρχική πηγή κέρδους. Μάλιστα τα 
τελευταία χρόνια, έχει επικρατήσει η άποψη ότι αυτά τα γνωσιακά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης είναι συχνά πιο σημαντικά για την επιβίωση της επιχείρησης από ότι τα φυσικά και 
χρηματοοικονομικά. 

Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύεται, κυρίως από την τάση των ανεπτυγμένων οικονομιών προς 
την όλο και μεγαλύτερη επένδυση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της υψηλής τεχνολογίας, της 
χρήσης της τεχνολογίας, την ανάπτυξη εξαιρετικά υψηλών προσόντων ανθρώπινου δυναμικού και 
αλληλοσυνδεόμενων στόχων παραγωγικότητας.3 Και αυτό γιατί στην Οικονομία της Γνώσης η 
καινοτομία στηρίζεται στην ανάπτυξη αλληλοδράσεων μεταξύ των παραγωγών και των χρηστών 
της γνώσης για την ανταλλαγή, τόσο της κωδικοποιημένης όσο και της άρρητης γνώσης. Με άλλα 
λόγια, η βιομηχανία της γνώσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής απόδοσης, της 
βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

 
2 Drucker F Peter, The coming of the new organization, Harvard Business Review, Jan-Feb 1998 

3 OECD, The Knowledge-Based Economy, General Distribution OCDE/GD(96)102, Paris 1996, σελ. 7 
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Πιο αναλυτικά, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις εντοπίζονται, 
κατά κύριο λόγο, στη διαδικασία μετάβασής τους στις οικονομίες εντάσεως γνώσης και στην 
ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας. Η τεχνολογική πρόοδος, αυξάνει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των επιχειρήσεων και τον αριθμό των δυνητικών αγορών στις οποίες αυτές δρουν και 
αναπτύσσονται. Και αυτό γιατί συνεπάγεται το άνοιγμα της ευκαιρίας για αδιάκοπη διακίνηση 
δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των οικονομικών μονάδων και κατά συνέπεια χρήση 
επικοινωνιακών δικτύων και τεχνολογίας της πληροφορίας.  

Οι αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω, απεικονίζονται στον Πίνακας 1.1, όπου διακρίνονται οι 
διαχρονικές φάσεις της οικονομίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Παρατηρούμε 
ότι, στη σύγχρονη εποχή, η οικονομία στηρίζεται στο πνευματικό κεφάλαιο και τα παράγωγά του4. 

 Εποχή της 
Αγροτικής 
Οικονομίας 

Εποχή της 
Βιομηχανικής 
Οικονομίας 

Εποχή της 
Οικονομίας της 
Πληροφορίας 

Εποχή της 
Οικονομίας της 

Γνώσης 

Παράγοντας 
πλούτου 

Γη Εργοστάσια Πληροφορία Γνώση 

Πηγή 
διοικητικής 
εξουσίας 

Κάτοχοι γης Ιεραρχία των 
managers 

Μήτρα 
ενδυναμωμένων 
ατόμων 

Συνεργαζόμενες 
κοινότητες και 
ομάδες 

Τεχνολογία Γεωργικά 
εργαλεία και 
τεχνολογίες  

Εγκαταστάσεις 
και μηχανουργεία 

Πληροφορική 
και 
επικοινωνιακή 
τεχνολογία 

Συνεργατικές 
τεχνολογίες 

Προϊόν Τροφή Κατασκευασμένα 
αγαθά 

Πληροφοριακά 
προϊόντα και 
υπηρεσίες  

Προϊόντα και 
υπηρεσίες του 
πνεύματος 

Πηγή 
ενέργειας 

Γεωργοί Ανεπεξέργαστες 
πηγές ενέργειας 
και εργοστασιακοί 
εργάτες  

Πληροφορία και 
εργάτες της 
πληροφορίας 

Ιδέες, 
δημιουργικότητα, 
καινοτομία και 
εργάτες της 
γνώσης. 

Πίνακας 1.1: Η Εποχή της Γνώσης 

Έτσι λοιπόν, η επιτυχία και η επιβίωση της επιχείρησης βασίζεται όλο και πιο πολύ στην 
ικανότητά της να συγκεντρώνει, να παραγάγει, να διατηρεί και να διαχέει την επιχειρηματική 
γνώση. Επιχειρηματική είναι η γνώση που «περιλαμβάνει τις ικανότητες, τις εμπειρίες των 
στελεχών της επιχείρησης, τις δυνατότητες καινοτομίας και δημιουργικότητας, τις βέλτιστες 
επιχειρηματικές πρακτικές, τις πατέντες, την γνώση που η επιχείρηση έχει συσσωρεύσει για την 
αγορά και τους πελάτες της, καθώς και τη γνώση για τους ανταγωνιστές της»5. Άλλο ένα 
σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής γνώσης είναι ότι δεν αποτελεί μόνο το άθροισμα της 
ατομικής γνώσης των στελεχών της αλλά βρίσκεται ενσωματωμένη και στις διαδικασίες, τις 

                                                 
4 Young Ron, “A global perspective in Knowledge Management: Europe, the USA and Asia”, Knowledge Management 
for Competitive Advantage in the Digital Economy, Presentations, Hilton Hotel, Athens, Tuesday 23 October 2001 

5 Μέντζας Γρηγόρης, Αποστόλου Δημήτρης, «Διαχείριση Γνώσης: Η Επιχειρηματική Πρόκληση του 21ου αιώνα, σελ. 1 
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σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες και τους προμηθευτές της, τους ανταγωνιστές της. Η 
διαδικασία της συστηματικής και ενεργητικής διοίκησης και της αύξησης της αποδοτικότητας των 
αποθηκών γνώσης και πληροφορίας μέσα σε ένα οποιοδήποτε οργανισμό, αποτελεί τη διαχείριση 
της γνώσης6.  

Η μεγάλη σημαντικότητα της επιχειρησιακής γνώσης, την καθιστά αντικείμενο ανταλλαγής και 
αγοραπωλησίας μέσα στις επιχειρήσεις. Και ως τέτοιο διακινείται μέσα σε ένα δυναμικό σύστημα 
συναλλαγών, μια αγορά γνώσης. Μάλιστα, οι Larry Prusak και Tom Davenport, οι δύο συγγραφείς 
εντόπισαν στο βιβλίο τους Working Knowledge, την ύπαρξη αγοράς της γνώσης, η οποία κινείται 
από δυνάμεις ανάλογες με αυτές της αγοράς των αγαθών και των υπηρεσιών και στην οποία 
υπάρχουν αγοραστές και πωλητές της γνώσης, μεσίτες, και επιχειρηματίες. Οι άνθρωποι αυτοί 
επιδιώκουν την απόκτηση της γνώσης ως ένα μέσο επιτυχίας, ως ένα φάρμακο κατά της 
αβεβαιότητας.  

Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι, η ανάπτυξη διαδικασιών και συνηθειών που βελτιστοποιούν τη 
δημιουργία, τη διακίνηση, την κατανόηση και τη διανομή της επιχειρησιακής γνώσης και της 
πληροφορίας μέσα στην επιχείρηση αναδεικνύεται σε κεντρική ευθύνη της διοίκησης της 
επιχείρησης. Η παρατήρηση η οποία διατυπώθηκε από τον Peter Drucker το 1998 και την οποία 
παραθέσαμε παραπάνω, σε ένα άρθρο του στο περιοδικό Harvard Business Review επαληθεύεται. 
Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι στο ίδιο άρθρο ο Drucker αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις του 
μέλλοντος, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το παρόν για εμάς, θα έχουν περισσότερα κοινά με 
οργανισμούς ανάλογους με τα νοσοκομεία και μια συμφωνική ορχήστρα και λιγότερα με μια 
τυπική παραγωγική επιχείρηση. 

Με λίγα λόγια, οι επιχειρήσεις του μέλλοντος, θα βασίζονται στην πληροφορία και θα 
αποτελούνται από εργαζομένους οι οποίοι θα είναι ικανοί να διεκπεραιώσουν πολλές διαφορετικές 
λειτουργίες, Η εργασία θα διεξάγεται σε ομάδες αποτελούμενες από πολλούς διαφορετικούς 
εργαζομένους, οι οποίοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ότι πληροφορία χρειάζονται για την 
πραγματοποίηση της εργασίας τους και θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη της απόκτησης της 
πληροφορίας αυτής. Χαρακτηριστικά, ονομάζει αυτούς τους εργαζόμενους ως Knowledge workers, 
ένας όρος που εισάγεται στη σχετική φιλολογία από τον Drucker.  

Οι Knowledge workers θα πρέπει να έχουν υψηλά επίπεδα αυτοπειθαρχίας, την ικανότητα να 
διακρίνουν τα άτομα με τα οποία υπάρχει αλληλεξάρτηση για την διεξαγωγή της εργασίας και την 
ικανότητα να συνεργάζονται ανά πάσα στιγμή με αυτά τα άτομα και να ανταλλάσσουν την 
απαιτούμενη πληροφορία. Για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι αναγκαία η διάχυση της 
πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα της δομής του οργανισμού και η σαφής στοχοθέτηση, σε 
συγκεκριμένους, λίγους σκοπούς. Οι στόχοι αυτοί θα αποτελέσουν τον πυρήνα της λειτουργίας της 
επιχείρησης, γύρω από τον οποίο θα δρουν συντονισμένα όλοι οι πόροι της και βάσει του οποίου θα 
αυτοελέχονται οι εργαζόμενοι, ώστε να επιτύχουν τη βελτιστοποίηση της συμβολής τους στην 
ευρυθμία του οργανισμού. 

Σε αυτό τον κύκλο, όπου ο καθένας εξασκεί αυτό που ξέρει καλύτερα αλλά πάντα σε 
αλληλεξάρτηση με τους υπολοίπους, η επιχείρηση πράγματι μεταλλάσσεται σε έναν ζωντανό 
οργανισμό, του οποίου ο εγκέφαλος είναι ο ηγέτης που καθορίζει το σκοπό και δίνει το ρυθμό, 
χωρίς να κάνει την παρουσία του ασφυκτικά αισθητή.  

                                                 
6 Laudon C. Kenneth, Jane P. Laudon, Management Information Systems, 6th Edition, Prentice Hall, σελ. 435 
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Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων, 
κρίσιμο ρόλο έχει η ανάπτυξη των επενδύσεων σε άυλο κεφάλαιο (intangible investment)7, όπως 
για παράδειγμα η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, η ανάπτυξη ικανού ανθρώπινου δυναμικού, η 
οργάνωση αγορών προϊόντων το οποία ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των καταναλωτών, η 
ανάπτυξη οργανωσιακών ικανοτήτων και software. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι παραδοσιακές βιομηχανίες εντάσεως φυσικής εργασίας παραχωρούν τη θέση τους σε 
βιομηχανίες που στηρίζονται στην τεχνολογία, στην παροχή υπηρεσιών και την διάχυση της 
πληροφορίας.  

Κατά συνέπεια, η διαχείριση της πληροφορίας και η παραγωγική διαδικασία εντάσεως γνώσης 
αποδεικνύονται ως οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιβίωση των επιχειρήσεων και την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Η οργανωσιακή δύναμη δεν προέρχεται πια από τη γνώση 
που δημιουργήθηκε στο παρελθόν αλλά από την ικανότητα αναδημιουργίας της γνώσης του 
οργανισμού. Η κατανόηση του παρόντος και η ικανότητα ανταπόκρισης σε αυτό και όχι η 
ανάμνηση του παρελθόντος, οδηγεί τους οργανισμούς στην επιβίωση. Με άλλα λόγια, οι εμπειρίες 
του οργανισμού δίνουν τη θέση τους στις ικανότητες του οργανισμού, οι οποίες του εξασφαλίζουν 
τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις άγνωστες προκλήσεις του μέλλοντος. 

Έτσι λοιπόν, από τη μια η εμφάνιση μιας νέας, κατά πολλούς, πραγματικότητας που στηρίζεται 
στην τεχνολογία και τη διάχυση της πληροφορίας και την αναγνώριση της γνώσης ως πηγής 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και από την άλλη η επαλήθευση της «προφητείας» του Drucker, 
αποτέλεσαν τις αιτίες που το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί θέμα της παρούσης διπλωματικής 
εργασίας, Θεωρώντας ότι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει είναι εξαιρετικά μεγάλο καθώς φαίνεται 
ότι αποτελεί σημάδι της μορφής που θα έχει η πραγματικότητα των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών στο μέλλον. Σκοπός είναι να μελετήθεί εκείνο το θεωρητικό πεδίο που ονομάζεται 
Knowledge Management και να περιγράφεί η φιλολογία γύρω από την έννοια αυτή, χωρίς όμως η 
ανάλυση να περιορίζεται στην βιβλιογραφική παράθεση απόψεων στο παρόν ζήτημα αλλά 
εντοπίζοντας τις διαδικασίες αυτές σε μία πραγματική επιχείρηση, την Planet E&Y δίνοντας ένα 
σαφές σημείο αναφοράς στο θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε να βοηθηθεί ο εκάστοτε  αναγνώστης στο 
να κατανοήσει καλύτερα την ιδιαίτερη φύση του αντικειμένου αυτού.  

                                                 
7 “There are at least three reasons why more attention needs to be paid to intangibles: first is market failure, second is 
enterprise –level measurement problems and management, and third , government policy bias towards support for fixed 
assets”, Industrial Performance and Competitiveness in an era of globalization and technological change, Industry 
Committee, DSTI/IND(97)23/FINAL, p.10 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙ

                                                

  

1. Η ΓΝΩΣΗ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ  
Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο, θα περιγραφούν εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν τη γνώση και την 
αναδεικνύουν ως ένα μοναδικά ιδιαίτερο στρατηγικό επιχειρησιακό πόρο, τα χαρακτηριστικά του 
οποίου τον διαφοροποιούν από κάθε άλλο που συναντούμε στη ημερήσια διάταξη. Για το λόγο 
αυτό, παρατίθενται αρχικά, τα συστατικά στοιχεία της γνώσης και παρουσιάζεται η διαχρονική 
συζήτηση για τη γνώση, ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίο τα διοικητικά συστήματα 
διαχείρισης της γνώσης, έχουν συγκεκριμένη μορφή ανάλογα με την φιλοσοφική κουλτούρα η 
οποία τα παρήγαγε. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι η γνώση 
αποτελεί στρατηγικό επιχειρησιακό πόρο και οι οποίοι είναι η διαπίστωση της ύπαρξης μιας αγοράς 
γνώσης και η τοποθέτηση της διαχείρισης γνώσης στην κορυφή της ημερήσιας επιχειρησιακής 
διάταξης.  

1.1. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  
“Knowledge is neither data nor information”8

Οι ορισμοί που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για την γνώση είναι πολλοί και συνθέτουν κυρίως 
τη φιλοσοφική υπόσταση της γνώσης. Στη παρούσα μελέτη θα επιλέξουμε τον ορισμό που 
θεωρούμε ότι σκιαγραφεί πληρέστερα την έννοια της επιχειρησιακής γνώσης. Έτσι, λοιπόν, 
σύμφωνα με τους Davenport και Prusak9 η γνώση είναι: «A fluid mix of framed experience, values, 
contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and 
incorporating new experiences and information». Επειδή όμως στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν 
αρκετά στοιχεία από τη θεωρία δημιουργίας γνώσης των Nonaka και Takeuchi πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι κατά αυτούς γνώση είναι «Δικαιολογημένη, αληθινή πίστη»10, ένας ορισμός που 
είχε δώσει ο Πλάτωνας.  

Τα συστατικά αυτού του μίγματος διακρίνονται στις παρακάτω μορφές της γνώσης: 

 Στη γνώση που αναφέρεται στα γεγονότα (Know-what). Αυτού του είδους η γνώση μπορεί να 
σπάσει σε bits και είναι αυτό που συνήθως ονομάζουμε ως πληροφορία. 

 Στη γνώση που αφορά επιστημονικά ζητήματα (Know-why), όπως είναι οι νόμοι της φύσης. 
Για το λόγο αυτό, αυτού του είδους η γνώση οδηγεί σε τεχνολογική ανάπτυξη και βελτίωση 
των προϊόντων και των διαδικασιών στις βιομηχανίες. 

 Στη γνώση που αναφέρεται στις ικανότητες (Know-how). Συνήθως το know-how 
αναπτύσσεται και διατηρείται μέσα σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Για το λόγο αυτό είναι 
αναγκαία η ανάπτυξη επιχειρησιακών δικτύων για τη μεταφορά αυτής της γνώσης.  

 
8 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working knowledge, Harvard Business School Press, 1998, σελ. 5 

9 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working knowledge, Harvard Business School Press, 1998, σελ. 5 

10 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 58 
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 Στη γνώση που αφορά την πληροφορία για το ποιος ξέρει τι και ποιος μπορεί να κάνει τι 
(Know-who). Επιπλέον, περιλαμβάνει τη μορφοποίηση κοινωνικών σχέσεων οι οποίες 
κάνουν πιθανή την πρόσβαση σε ειδικούς και στη γνώση αυτών. Αυτή η γνώση είναι 
περισσότερη εσωτερική του οργανισμού από οποιαδήποτε άλλη μορφή γνώσης.  

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η γνώση συντίθεται από πληροφορία συνυφασμένη 
με την εμπειρία και την πρακτική εφαρμογή. Η πληροφορία (information), από την άλλη είναι 
δεδομένα τα οποία έχουν μορφοποιηθεί σε μια τέτοια μορφή που να είναι χρήσιμα και σημαντικά 
για το δέκτη του μηνύματος. Με άλλα λόγια, είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει σκοπό να αλλάξει τον 
τρόπο με το οποίο αντιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο γεγονός ο δέκτης του. Συνεπώς η πληροφορία 
προκύπτει από τα δεδομένα, τα data, στα οποία ο δέκτης προσδίδει ένα κάποιο νόημα. 

Κατά συνέπεια, στη βάση του οικοδομήματος παραγωγής της γνώσης βρίσκονται τα δεδομένα 
(data) τα οποία αποτελούν το θεμέλιο λίθο της παραγωγής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα 
είναι ένα σύνολο από ανεπεξέργαστες, ασύνδετες μεταξύ τους ενδείξεις σχετικά με γεγονότα που 
διαδραματίζονται στον οργανισμό. Δεν έχουν δομημένη μορφή και αφορούν τις συναλλαγές του 
οργανισμού. Οι μορφές τους είναι δύο11: 

Τα Operational data πρέπει να είναι πάντα ακριβή και επίκαιρα και αφορούν καθημερινές 
συναλλαγές της επιχείρησης. Οι χρήστες δε χρειάζεται να τα κατανοούν αλλά αρκεί να τα εισάγουν 
στο σύστημα. Η φύση τους είναι προβλέψιμη, εισάγονται στο σύστημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο 
και αφορούν ένα ορισμένο σύνολο συναλλαγών. Παράδειγμα είναι η τα στοιχεία των 
παραστατικών, των αγορών και των παραγγελιών.  

Τα Analytical data είναι τα δεδομένα τα οποία βοηθούν τη διοίκηση να μελετήσει την επιχείρηση 
και την πορεία της, να εντοπίσει προβλήματα και να αναγνωρίσει ευκαιρίες. Αυτά πρέπει να είναι 
φυλαγμένα από τις καθημερινές διακυμάνσεις και να έχουν στατικό χαρακτήρα. Είναι ακριβή όχι 
ως προς μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά ως προς μια ευρύτερη χρονική περίοδο. Οι 
χρήστες τους πρέπει να τα καταλαβαίνουν, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αλλά έχουν 
την αρμοδιότητα μόνο για ανάγνωση τους και όχι για αλλαγή αυτών.  

Εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε, πολύ συνοπτικά τους τρόπους με τους οποίους η γνώση προκύπτει 
από την πληροφορία και η πληροφορία από τα δεδομένα, και για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε τα βήματα των Davenport και Prusak12: 

Από την Πληροφορία στη Γνώση: 

 Διενεργείται σύγκριση της πληροφορίας για μία ορισμένη κατάσταση με την πληροφορία για 
κάποια άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Συγκεκριμενοποιούνται οι επιπτώσεις που έχει η πληροφορία πάνω στη λήψη των 
αποφάσεων και την πραγματοποίηση ενεργειών. 

 Εντοπίζονται οι δεσμοί του τμήματος της γνώσης που λαμβάνουμε από την πληροφορία αυτή 
με άλλα τμήματα γνώσης. 

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: 
                                                 
11 Διακουλάκη Δ., Λουκής Ε., Σημειώσεις του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) & 
Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), Αθήνα 

12 Διακουλάκη Δ., Λουκής Ε., Σημειώσεις του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) & 
Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), Αθήνα, σελ. 3-6 
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 Προσδίδουμε ορισμένο σκοπό στη συγκέντρωσή τους. 

 Συγκεκριμενοποιούνται τα συστατικά στοιχεία τους. 

 Πραγματοποιείται μια κάποια, οποιαδήποτε επεξεργασία τους. 

 Εντοπίζονται και διορθώνονται τα λάθη που εμπεριέχονται σε αυτά. 

 Συνοψίζονται σε μια πιο συγκεκριμένη μορφή. 

Πιο σχηματοποιημένα, η διαδικασία παραγωγής πληροφορίας ακολουθεί τρία στάδια13: 

 

Πελάτες Προμηθευτές

 

Είσοδος Έξοδος 

 

Επεξεργασία
Ταξινόμηση
Διευθέτηση
Υπολογισμός

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ρυθμιστικοί 
Πράκτορες 

Ανταγωνιστές 

Μέτοχοι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανάδραση 

 

Σχήμα 1.1: Λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος14

 Στο πρώτο στάδιο, αυτό της εισαγωγής των δεδομένων, το σύστημα εντοπίζει και 
συγκεντρώνει ανεπεξέργαστα δεδομένα τόσο από μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό όσο και 
από το εξωτερικό του περιβάλλον. 

 Στο δεύτερο στάδιο, της επεξεργασίας, τα ανεπεξέργαστα δεδομένα τυγχάνουν μια πρώτη 
επεξεργασία και λαμβάνουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή. 

 Στο τρίτο στάδιο, της εξόδου των επεξεργασμένων πλέον δεδομένων, η πληροφορία 
παραδίδεται στους χρήστες της.  

Και φυσικά, η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αυτού απαιτεί ανατροφοδότηση από τους 
χρήστες για την ποιότητα της πληροφορίας και τις επιπλέον ανάγκες που έχουν.  

Η διαδικασία σύνθεσης της γνώσης, όπως δόθηκε παραπάνω, πραγματοποιείται με διάφορους 
τρόπους που θα περιγραφούν παρακάτω και οι οποίοι αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως παραγωγή 
γνώσης. Η παραγωγή της γνώσης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στον οργανισμό 
η νέα γνώση, και όπως θα δούμε βασίζεται σε υπέρμετρο βαθμό στην ύπαρξη πολυάριθμων 
τεχνολογικών εργαλείων διαχείρισης γνώσης (ERPs για τον προγραμματισμό των επιχειρηματικών 
πόρων, internet, intranets, extranets, LotusNotes, έξυπνους πράκτορες, αποθήκες δεδομένων). 

                                                 
13 Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Management Information Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2000, σελ. 8 

14 Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Management Information Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2000, σελ. 7 
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1.2. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 
Η κατανόηση των διοικητικών προσεγγίσεων που συναντώνται στη σύγχρονη διοικητική επιστήμη 
και αφορούν τη διαχείριση της γνώσης, απαιτεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις φιλοσοφικές 
συζητήσεις γύρω από την υπόσταση της γνώσης. Και αυτό γιατί, οι συζητήσεις αυτές διαμόρφωσαν 
το περιεχόμενο των κλάδων της διοικητικής και οικονομικής επιστήμης, καθώς και τη θεωρία των 
οργανώσεων, αναφορικά με τη γνώση και την καινοτομία. Στο περιεχόμενο αυτής της φιλοσοφικής 
αναζήτησης, το οποίο διαφέρει σε Ανατολή και Δύση, οφείλεται και η διαφορά των διοικητικών 
μεθόδων που αφορούν τη γνώση ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και η οποία θα περιγραφεί σε 
επόμενο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα θεμελιωθεί αυτή η διαφορά κάνοντας μία σύντομη 
αναφορά στην αντιπαράθεση της δυτικής με την ανατολική επιστημολογία, όπως αλλιώς 
ονομάζεται η φιλοσοφική συζήτηση που αφορά τη γνώση.  

1.2.1 Η Επιστημολογία των δυτικών φιλόσοφων  

Στη Δύση, η συζήτηση γύρω από τη γνώση έχει τις ρίζες της στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, 
οι οποίοι θεμελίωσαν τα δύο διαφορετικά επιστημολογικά ρεύματα: τον εμπειρισμό και τον 
ορθολογισμό. Αυτή η διάκριση αποτέλεσε το ορόσημο και της σύγχρονης επιστημολογίας της 
Γηραιάς Ηπείρου, την οποία όμως προσπάθησε να συνθέσει η νεότερη επιστημολογία του 18ου και 
19ου αιώνα. Πιο αναλυτικά: 

Αρχαία ελληνική επιστημολογία: η θεμελίωση της διάκρισης ορθολογισμού και 
εμπειρισμού 

Το ρεύμα του ορθολογισμού υποστηρίζει την ύπαρξη μιας εκ των προτέρων γνώσης, η οποία 
υπάρχει ανεξάρτητα από την αισθητηριακή εμπειρία και η οποία μπορεί να συναχθεί με λογικούς 
συλλογισμούς. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γνώση μπορεί να αποκτηθεί μέσω κάποιας 
παραγωγικής λογικής με τη βοήθεια ορισμένων διανοητικών κατασκευών, όπως είναι οι νόμοι, οι 
έννοιες και οι θεωρίες. Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ρεύματος του ορθολογισμού είναι ο 
Πλάτωνας, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία της «ιδέας», την οποία γνωρίζει και κατακτά το 
ανθρώπινο πνεύμα μόνο με τη συμβολή της λογικής.  

Ο εμπειρισμός, το αντιδιαμετρικά αντίθετο ρεύμα του ορθολογισμού, προσπαθεί να καταρρίψει τη 
θεωρία για την εκ των προτέρων ύπαρξη της γνώσης και την απόκτηση της μόνο μέσω της χρήσης 
του λόγου. Θεμελιώνει, λοιπόν, την ύπαρξη της γνώσης στην αισθητηριακή εμπειρία και την 
επαγωγική απόκτησή της από τις αισθήσεις. Ο Αριστοτέλης αποτελεί το σημαντικότερο 
εκπρόσωπο του εμπειρισμού, παρόλο που αποτελούσε μαθητή του Πλάτωνα. Αμφισβήτησε την 
ανεξάρτητη ύπαρξη της ιδέας και τη συνέδεσε με την αισθητηριακή ύπαρξη. Αυτό σημαίνει ότι, για 
τον Αριστοτέλη, η γνώση δημιουργείται από τις αισθήσεις, οι οποίες γεννούν τις μνήμες που με τη 
σειρά τους συνιστούν την εμπειρία. Αυτή η εμπειρία, μέσα στο μυαλό του ατόμου δημιουργούν τη 
γνώση. Κατά συνέπεια, ο εμπειρισμός δεν αποδέχεται την ανεξάρτητη ύπαρξη της γνώσης. 

Σύγχρονη δυτική επιστημολογία: ορθολογισμός της Ηπειρωτικής Ευρώπης versus 
Βρετανικού εμπειρισμού 

Η παραπάνω συζήτηση συνεχίστηκε στη σύγχρονη εποχή και αντιπροσωπεύτηκε από τα ρεύματα 
του ορθολογισμού της Ηπειρωτικής Ευρώπης και του Βρετανικού εμπειρισμού. Ο ευρωπαϊκός 
ορθολογισμός εκπροσωπήθηκε από τον Καρτέσιο, ο οποίος υποστήριξε ότι η αληθινή γνώση του 
εξωτερικού κόσμου μπορεί να αποκτηθεί από το νου και όχι από τις αισθήσεις. Επιπλέον 
διατύπωσε ορισμένους κανόνες για την απόκτηση της αληθούς γνώσης, οι οποίοι είναι: 1) Η 
αμφισβήτηση ως αληθούς αυτού που δεν είναι απόλυτα σαφές και ευκρινές και η αποφυγή των 
προκαταλήψεων και των βιαστικών αποφάσεων. 2) Ανάλυση των υπό συζήτηση ζητημάτων σε 
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τόσα συστατικά μέρη όσα είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος που βρίσκεται υπό 
συζήτηση. 3) Δημιουργία μιας νοητής ακολουθίας με βάση την πολυπλοκότητα, από το πιο απλό 
στο πιο πολύπλοκο, κατά την ανάλυση των ζητημάτων. 4) Προσεκτική και πλήρης ανασκόπηση 
των ζητημάτων που βρίσκεται υπό συζήτηση, ώστε να μην διαφύγει τίποτα από τη συζήτηση. 

Ο βρετανικός εμπειρισμός ιδρύθηκε από τον Τζων Λοκ, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι ο 
ανθρώπινος νους είναι ένα λευκό χαρτί κενό από χαρακτήρες, δηλαδή δεν φέρει καμία εκ των 
προτέρων ιδέα. Τις ιδέες τις εφοδιάζει στο νου, η εμπειρία που διακρίνεται σε δύο είδη: την 
αίσθηση και τον στοχασμό. Η αίσθηση είναι η αισθητηριακή αντίληψη και ο στοχασμός είναι η 
αντίληψη της εσωτερικής λειτουργίας του νου.  

Νεότερη δυτική επιστημολογία: σύνθεση της διαφοράς  

Η σύνθεση των δύο ρευμάτων πραγματοποιήθηκε το 18ο αιώνα από τον Εμμάνουελ Κάντ, ο οποίος 
αποδέχτηκε την εμπειρία ως πηγή της γνώσης αλλά όχι ως μοναδική πηγή γνώσης. Η γνώση 
προέρχεται από τη συνεργασία της εμπειρίας με τη λογική σκέψη. Ο νους είναι ενεργός παράγοντας 
στη δημιουργία της γνώσης, καθώς ταξινομεί τις αισθητηριακές αντιλήψεις στο χώρο και στο 
χρόνο και παρέχει τα εργαλεία για την κατανόηση των εμπειριών. Ο Κάντ διέκρινε το υποκείμενο 
από το αντικείμενο και εντόπισε την ύπαρξη του πράγματος «καθ’ εαυτόν», το οποίο υφίσταται 
ανεξάρτητα και πιο πέρα από τη δική μας αισθητηριακή αντίληψη. 

Ο Γκεόργκ Χέγκελ υποστήριξε ότι η γνώση προέρχεται από την αισθητηριακή αντίληψη μετά από 
ένα διαλεκτικό εξαγνισμό που κάνει την αισθητηριακή αντίληψη πιο ορθολογιστική και 
υποκείμενη. Η υψηλότερη μορφή γνώσης είναι το «Απόλυτο Πνεύμα». Είναι αυτό που παραμένει 
μετά από τη διαλεκτική, η οποία συμφιλιώνει τη θέση και την αντίθεση, απορρίπτοντας αυτό που 
δεν είναι ορθολογικό.  

Ο Καρλ Μαρξ αντιλήφθηκε ότι κατά την αναζήτηση της γνώσης, το αντικείμενο και το υποκείμενο 
βρίσκονται σε μία διαρκή διαλεκτική διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής. Η διαδικασία που έχει 
στόχο να κάνει γνωστό το αντικείμενο, είναι και αυτή που το αλλάζει. Επομένως, η γνώση 
αποκτάται μέσα από το χειρισμό των πραγμάτων και η αλήθεια των πραγμάτων αποδεικνύεται στην 
πράξη. 

Η επιστημολογία του 20ου αιώνα, δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στον σκεπτόμενο 
εαυτό και τον εξωτερικό κόσμο, κατά την αναζήτηση της γνώσης. Ο Έντμουντ Χούρσελ, 
υποστήριξε ότι η βέβαιη γνώση είναι δυνατή μόνο μέσα από την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων 
ανάμεσα στην «καθαρή συνείδηση» και τα αντικείμενά της. Επιπλέον, υπογράμμισε τη μεγάλη 
σημασία της συνειδητής, άμεσης εμπειρίας. Ο Χούρσελ, θεμελίωσε το κίνημα της 
φαινομενολογίας, του οποίου οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να περιγράψουν και να αναλύσουν τα 
φαινόμενα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το καθ’ εαυτόν πράγμα εμφανίζεται στη συνείδηση.  

Άλλο ένα ρεύμα του αιώνα αυτού είναι η αναλυτική φιλοσοφία, η οποία επικεντρώθηκε στη 
γλώσσα με την οποία οι άνθρωποι περιγράφουν τα πράγματα. Ο Βιτγκενστάιν, ο πιο διακεκριμένος 
φιλόσοφος της αναλυτικής φιλοσοφίας, υποστήριξε ότι η γνώση είναι σωματική πράξη που 
εκφράζει μία θέληση να επιφέρει αλλαγές στη συγκεκριμένη τάξη πραγμάτων. Ανάλογη σχέση 
ανάμεσα στη γνώση και τη δράση εντόπισε ο αμερικάνικος πραγματισμός, ο οποίος αποπειράθηκε 
να αναπτύξει μία σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο, που 
πραγματοποιείται μέσα από την εμπειρία, τον πειραματισμό και τη δράση.  

1.2.2 Η Ανατολική Επιστημολογία  

Η αντιπροσωπευτικότερη από τα ανατολικά φιλοσοφικά κινήματα είναι η ιαπωνική, η οποία 
εμφανίζει σημαντικότατη επιρροή στη διαμόρφωση των διοικητικών πρακτικών που αφορούν την 
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γνώση. Αποτελεί, τη σύνθεση του βουδισμού, του κομφουκιανισμού και των μεγάλων δυτικών 
φιλοσοφικών ρευμάτων. Το θεμέλιο της ιαπωνικής προσέγγισης της γνώσης έχει τρεις πυλώνες: 
Την ενότητα ανθρώπου και φύσης, την ενότητα σώματος και νου και την ενότητα του εαυτού και 
του άλλου.  

Η επιστημολογία των Ιαπώνων αποτρέπει την αντικειμενοποίηση της φύσης. Αυτή η θεμελιώδης 
στάση μαζί με την ευέλικτη θεώρηση του χρόνου και του χώρου των Ιαπώνων, αποτελεί την 
ένδειξη ότι, για τον προσδιορισμό της σχέσης της ανθρώπινης σκέψης και της φύσης στρέφονται σε 
στον προσωπικό κόσμο των εμπειριών και όχι σε κάποια κοσμοθεωρία ή οποιοδήποτε άλλο 
θεωρητικό κατασκεύασμα. Η γνώση σημαίνει σοφία που αφορά σε ολόκληρη την προσωπικότητα. 
Με τον τρόπο αυτό, αποδίδεται μεγάλη σημασία τόσο στην ενότητα του σώματος και του 
πνεύματος για την απόκτηση της γνώσης. όσο και στην προσωπική, επιτόπου, εμπειρία. Επιπλέον, 
η ιαπωνική προσέγγιση είναι απτική και διαπροσωπική και στηρίζεται στη συσχέτιση του ενός 
ατόμου με τα υπόλοιπα. Συμπερασματικά, οι Ιάπωνες βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από την 
υλική αλληλεπίδραση με τη φύση και τα άλλα ανθρώπινα όντα.  

1.3. Η ΑΓΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ15 
Η αγορά της γνώσης μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα στο οποίο μία ανεπαρκής μονάδα 
ανταλλάσσεται για την παρούσα ή μελλοντική της αξία και όχι για την απόκτηση μετρητών. Τα 
επιμέρους στοιχεία του συστήματος περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:  

1.3.1 Τα Συναλλασσόμενα Μέρη 

Πιο αναλυτικά τώρα, οι αγοραστές της γνώσης είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να 
επιτύχουν απαντήσεις σε πολύπλοκα ζητήματα. Στόχος τους είναι να βελτιστοποιήσουν την κρίση 
τους και να επιτύχουν μια όσο το δυνατόν ορθότερη απόφαση. Με άλλα λόγια, οι αγοραστές της 
γνώσης αποτελούν άτομα που προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένοι στη δουλειά 
τους. Από την άλλη, οι πωλητές της γνώσης είναι άτομα τα οποία ανήκουν σε οργανισμούς που 
έχουν τη φήμη στην αγορά ότι κατέχουν γνώση γύρω από ένα συγκεκριμένο ζήτημα και τέλος οι 
μεσίτες της γνώσης είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών. Είναι 
αυτοί που ουσιαστικά γνωρίζουν ποιοι ξέρουν τι και ποιος κάνει τι.  

1.3.2 Το Σύστημα Τιμολόγησης 

Το σύστημα τιμολόγησης αυτής της αγοράς στηρίζεται όχι μόνο στη χρήση χρήματος αλλά και 
στην ανταλλαγή άλλων ανταλλακτικών μονάδων. Πιο αναλυτικά, όταν η γνώση αγοράζεται από 
ένα φορέα τρίτο, εκτός της επιχείρησης το ανταλλακτικό μέσο είναι το χρήμα. Μέσα όμως στον 
ίδιο τον οργανισμό η διακίνηση γνώσης έχει διαφορετικό τίμημα και αυτό σίγουρα δεν είναι το 
ρευστό. Συνήθως το τίμημα αυτό έχει τρεις μορφές: 

Ανταποδοτικότητα (Reciprocity) 

Ο παρέχων τη γνώση περιμένει από τον αποδέκτη της, ανάλογη ανταπόδοση και βοήθεια στο 
μέλλον, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους γνωστούς αυτού. 

                                                 
15 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 25-51 
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Υπόληψη (Repute) 

Ο παρέχων τη γνώση με το να είναι πάντα πρόθυμος να παρέχει γνώση σε όποιον συνάδελφο μέσα 
από τον οργανισμό τη ζητήσει, κατασκευάζει την εικόνα του γνώστη και του ατόμου που έχει την 
ικανότητα και τη διάθεση να βοηθάει του έχοντες ανάγκη από τη γνώση του. Αυτό σημαίνει ότι, 
και σε συνδυασμό με την έννοια της ανταποδοτικότητας, ο παρέχων έχει περισσότερες πιθανότητες 
για άνοδο στην ιεραρχία, αύξηση του μισθού του, ασφάλεια στη δουλειά του και πρόθυμους 
ανθρώπους να τον βοηθήσουν όποτε έχει κάποια ανάγκη.  

Φιλαλληλία (Altruism) 

Μία άλλη πιθανότητα είναι, ο παρέχων τη γνώση να το κάνει απλά γιατί παρακινείται από 
αισθήματα φιλαλληλίας και ηθικής ικανοποίησης από τη βοήθεια του συνανθρώπου του. Μπορεί 
απλά να είναι περήφανος για τη γνώση του και χαρούμενος που την κατέχει και να νιώθει την 
ανάγκη να την μοιραστεί. Άλλωστε είναι πολλές εκείνες οι περιπτώσεις των ατόμων που θέλουν να 
είναι μέντορες άλλων και αυτό είναι ένα συναίσθημα το οποίο θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να 
ενθαρρύνουν, ώστε οι managers και ιδιαίτερα αυτοί που κατέχουν μεγάλη πείρα, να μοιράζονται τη 
γνώση τους με τους νεότερους.  

1.3.3 Οι Αναγκαίες Συνθήκες της Αγοράς 

Σπανιότητα (Scarcity) 

Όπως και στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών η σπανιότητα των πόρων, των ανταλλασσόμενων 
αγαθών, είναι μια αναγκαία συνθήκη για να υφίσταται αγορά. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος 
ύπαρξης της αγοράς αυτής, αφού κανένας δε θα αγόραζε ούτε θα πουλούσε γνώση αν δεν ήταν 
περιορισμένος πόρος.  

Εμπιστοσύνη (Trust) 

Στην αγορά γνώσης η εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας της 
αγοράς γνώσης. Και αυτό γιατί οι συναλλαγές στηρίζονται ως επί το πλείστον στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και την καλή πίστη των συναλλασσόμενων μερών και σπάνια στη χρήση συμβολαίων 
και νομικών συμβάσεων.  

1.3.4 Σημάδια Αναγνώρισης των Πυρήνων της Γνώσης  

Για την αναγνώριση των πυρήνων της γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό και τον εντοπισμό των 
τρόπων με τους οποίους θα αντληθεί η γνώση από εκεί, υπάρχουν ορισμένα σημάδια, τα οποία 
είναι: 

Η θέση και η παιδεία των ατόμων(position and education) αποτελούν τα πιο ευδιάκριτα και 
σημαντικά σημάδια αναγνώρισης των πηγών της γνώσης. Έτσι, είναι πολύ λογικό να 
αναζητήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για ένα έργο στον διοικητή έργου αυτού και για το 
marketing στον υπεύθυνο manager.  

Άτυπες διασυνδέσεις των εργαζομένων (informal networks), μέσα από τις οποίες κινείται γνώση 
μέσα στον οργανισμό. Αυτές οι διασυνδέσεις στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις των ατόμων και 
στην ανταλλαγή γνώσης που πραγματοποιείται με τις ερωταποκρίσεις και τις συζητήσεις ανάμεσα 
τους.  

Κοινότητες γνώσης (Communities of practice), οι οποίες είναι άτυπα διαμορφούμενες ομάδες 
ατόμων με κοινή γνωστική εμπειρία και κοινές γνωστικές ανάγκες. Οι ομάδες αυτές είναι αυτό-
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οργανωμένες και δεν έχουν συγκεκριμένη τη συνείδηση της κοινότητας. Μόνο όταν αποκτήσουν τη 
συνείδηση των κοινών τους σημείων μεταλλάσσονται σε οριοθετημένες ομάδες.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι πηγές γνώσης παρόλο που δεν είναι πάντα ούτε οι καλύτερες ούτε 
και οι πιο αποτελεσματικές, η ύπαρξή τους σηματοδοτεί συνήθως τη διακίνηση και τη δημιουργία 
γνώσης.  

1.3.5 Οι Παθολογίες της Αγοράς Γνώσης 

Όπως όλες οι αγορές, έτσι και η αγορά γνώσης χαρακτηρίζεται από ορισμένες παθολογίες, οι 
οποίες αναστέλλουν την ευρυθμία της αγοράς και τη διακίνηση της γνώσης. Αυτές οι παθολογίες 
είναι: 

Μονοπώλια και Cartel 

Τα μονοπώλια της γνώσης δημιουργούνται όταν γνώση που είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως 
σημαντική κατέχεται από ένα μόνο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η τιμή της γνώσης αυξάνεται 
πολύ λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού. Τα άτομα αυτά ενοικιάζουν και δεν πουλούν τη γνώση που 
κατέχουν γιατί με τον τρόπο αυτό διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, το οποίο θα 
έχαναν αν παραχωρούσαν τη γνώση τους σε άλλους χρήστες.  

Τεχνητή σπανιότητα 

Η τεχνητή σπανιότητα της γνώσης οφείλεται συνήθως σε μια κουλτούρα απόκρυψης, 
αποθησαυρισμού της γνώσης από ορισμένους κατόχους της γνώσης οι οποίοι δε διαχέουν τη γνώση 
που κατέχουν και δημιουργούν, στους υπόλοιπους στον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό, ενώ η 
γνώση ενυπάρχει στους κόλπους του οργανισμού, συχνά εκδηλώνεται έλλειψη και δυσκολία 
πρόσβασης σε αυτή. Συχνά μάλιστα αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα υψηλά κόστη, καθώς ο 
οργανισμός αναγκάζεται να αγοράζει αυτή τη γνώση από εξωτερικές πηγές ενώ ταυτόχρονα 
πληρώνει εργαζομένους οι οποίοι δεν επιτελούν το έργο που έχουν επωμιστεί.  

Εμπόδια εισόδου 

Συχνά στους οργανισμούς εκδηλώνεται φόβος και άρνηση απόκτησης νέας γνώσης από τρίτους, 
άλλους οργανισμούς ή από άτομα χαμηλών βαθμίδων στην ιεραρχία, όπως είναι ο βιβλιοθηκάριος. 
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί οφείλεται: 

 Είτε στη συμπεριφορά ενός ανώτατου στελέχους ο οποίος προστατεύει την θέση του στον 
οργανισμό και για το λόγο αυτό αποθαρρύνει κάθε άλλο εργαζόμενο στο να αποκαλύψει τις 
γνώσεις του ή κάθε αγορά από εξωτερικούς του οργανισμού παράγοντες. 

 Είτε στην απουσία αποτελεσματικής τεχνολογικής υποδομής και μηχανισμών αγοράς. Η 
έλλειψη αυτή οδηγεί στην αδυναμία κωδικοποίησης της γνώσης από τα κατάλληλα 
πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα. Επιπλέον η ανυπαρξία εικονικού ή πραγματικού 
χώρου στον οποίο να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές γνώσης θα οδηγήσει σε αδυναμία 
αναζήτησης, γένεσης και ανταλλαγής γνώσης. 

1.3.6 Οι Ανεπάρκειες της Αγοράς Γνώσης 

Εκτός από τις παθολογίες που μπορεί να παρουσιάσει η αγορά γνώσης, η φύση του 
ανταλλασσόμενου προϊόντος προσδίδει στην αγορά και κάποιες ανεπάρκειες σε σχέση με τη αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών. Οι ανεπάρκειες αυτές μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 
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Η αξία της γνώσης δεν είναι πάντα εύκολα αναγνωρίσιμη και για το λόγο αυτό το τίμημα της δεν 
είναι ορισμένο και εύκολο στο να προσδιοριστεί.  

Η ατελής πληροφόρηση για την αγορά της γνώσης, τον τρόπο και τα μέρη στα οποία είναι δυνατόν 
να βρει κάποιος που αναζητά συγκεκριμένη γνώση για ένα ζήτημα.  

Η μη συμμετρική διασπορά της γνώσης μέσα στην επιχείρηση, δηλαδή η συγκέντρωσή της σε 
ορισμένα μόνο τμήματα του οργανισμού και η απουσία της από άλλα τμήματα, έχει συχνά ως 
αποτέλεσμα να μη συναντιούνται οι αναζητούντες τη γνώση με τους παρέχοντες τη γνώση. Έτσι η 
γνώση δε φτάνει εκεί που είναι χρειαζούμενη. 

Η τοπικότητα των εκδηλώσεων της αγοράς γνώσης που οφείλεται στο ότι τα άτομα εμπιστεύονται 
για την απόκτηση της γνώσης κυρίως άτομα τα οποία γνωρίζουν καλά. Άλλωστε οι διαπροσωπικές 
επαφές είναι ο καλύτερος τρόπος για την απόκτηση γνώσης. Επιπλέον, οι μηχανισμοί για την 
απόκτηση απομακρυσμένης γνώσης είναι πολύ αδύναμοι, καθώς τα άτομα συνήθως επιλέγουν τη 
γνώση στην οποία έχουν εύκολη πρόσβαση, ακόμα και αν αυτή δεν είναι άριστης ποιότητας, έστω 
και να κάπου μακρύτερα υπάρχει γνώση καλύτερης ποιότητας.  

1.3.7 Βελτιώσεις της Αγοράς Γνώσης 

Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ανεπαρκειών της αγοράς γνώσης υπάρχουν διάφορες 
λύσεις στις οποίες μπορεί να προβεί μια επιχείρηση για να επιτύχει τη βελτιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων της ενεργοποίησης μιας αγοράς γνώσης στους κόλπους της. Οι λύσεις αυτές 
μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 Αναγνώριση της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσης ως αγοραπωλησίας. Όταν συμβεί αυτό τότε ο 
οργανισμός διαμορφώνει κάποια υπαρκτά και εικονικά σημεία ανταλλαγής της γνώσης. Στα 
σημεία αυτά συναντιούνται αυτοί που αναζητούν τη γνώση με αυτούς που την πουλούν και 
πραγματοποιούνται συναλλαγές γνώσης. Η συνάντηση μπορεί να γίνει είτε με φυσική 
παρουσία των ενδιαφερομένων είτε μέσω πληροφοριακών συστημάτων, Internet, Intranets, 
κτλ.  

 Η δημιουργία και ο προσδιορισμός της αξίας της ανταλλαγής γνώσης με την αναγνώριση, την 
προώθηση και την ανταμοιβή των ατόμων που συναλλάσσονται τη γνώση. Με τον τρόπο αυτό 
η γνώση αποκτά υψηλή αξία και γίνεται εμφανής η ύπαρξη ορισμένου συστήματος 
τιμολόγησης. Επιπλέον, ανάλογο αποτέλεσμα έχουν οι επενδύσεις του οργανισμού στην 
ανταλλαγή γνώσης και η τοποθέτηση αξιόλογων στελεχών με αναγνωρισμένη αξία σε θέσεις 
που αφορούν την ανταλλαγή γνώσης. Όλα τα παραπάνω συνάγουν στη σχηματοποίηση μιας 
ιδιαίτερης κουλτούρας στον οργανισμό η οποία να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για 
τη διακίνηση της γνώσης μέσα στον οργανισμό.  

Τα άμεσα οφέλη από μια αποτελεσματική αγορά γνώσης ανάγονται τόσο στο επίπεδο του 
οργανισμού ως συνόλου όσο και στο επίπεδο των εργαζόμενων ως ιδιαίτερων ατόμων.  Τα οφέλη 
αυτά μεταφράζονται σε αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας καθώς οι εργαζόμενοι 
βρίσκουν τη γνώση που έχουν ανάγκη για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Πιο 
συγκεκριμένα, καθώς οι εργαζόμενοι ανταμείβονται για τη γνώση τους και έχουν τη σιγουριά ότι 
θα βρουν ανταπόκριση όταν χρειαστούν συγκεκριμένη γνώση για κάποιο ζήτημα, από τους 
συναδέλφους τους, χωρίς να έρχονται σε διαρκή σύγκρουση μαζί τους και χωρίς να αντιμετωπίζουν 
άρνηση. Επιπλέον από το θετικό κλίμα συνεργασίας ενθαρρύνεται η παραγωγή νέων ιδεών και η 
καινοτομία καθώς και η σύνδεση των στόχων τους με τους στόχους της ίδιας της εταιρίας.  
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1.4. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Η διαχείριση γνώσης αποτελεί τα τελευταία πέντε χρόνια ένα από τα κορυφαία ζητήματα της 
επιχειρησιακής ημερήσιας διάταξης. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναγνωρίζουν τον κρίσιμο 
ρόλο που διαδραματίζει η διαχείριση γνώσης τόσο στη παροντική όσο και στη μελλοντική τους 
επιτυχία. Την πραγματικότητα αυτή αναδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η 
KPMG Consulting το 2000 και την οποία εξέδωσε με το όνομα Knowledge Management Research 
200016. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη από την εφαρμογή 
του ΚΜ στις επιχειρήσεις έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά17. Για παράδειγμα, το 71% των 
ερωτηθέντων που είχαν εφαρμόσει προγράμματα ΚΜ, σημείωσαν εξαιρετική βελτίωση στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, 68% αντιλήφθηκε γρηγορότερη ανταπόκριση σε σημαντικά 
επιχειρησιακά ζητήματα και 64% διαπίστωσε πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Αντίστοιχα, 
αντιληπτά έχουν γίνει τα αρνητικά αποτελέσματα από την απουσία ΚΜ στους οργανισμούς. Το 
63% των ερωτηθέντων οργανισμών που δεν εφάρμοζε ΚΜ, παραπονέθηκε ότι πολύ συχνά 
εφεύρισκαν ξανά τον τροχό, ενώ μόνο το 45% εκείνων που εφάρμοζε ΚΜ παραπονέθηκε για 
ανάλογα ζητήματα. 

Αυτό, όμως που έγινε φανερό από την έρευνα ήταν ότι οι οργανισμοί δεν αξιοποίησαν στο μέγιστο 
τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ΚΜ προγράμματος και αυτό γιατί το 
αντιμετώπισαν, σε μεγάλο ποσοστό, μόνο ως παράγοντα εσωτερικής και μεσοπρόθεσμης 
βελτίωσης της οργανωσιακής αποδοτικότητας. Τα οφέλη θα ήταν μεγαλύτερα αν το αντιμετώπιζαν 
ως ένα παράγοντα βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών του οργανισμού, όπως η αύξηση του 
μερίσματος και του μεριδίου αγοράς. Το γεγονός αυτό πολύ πιθανόν να οφείλεται, σύμφωνα πάντα 
με την έρευνα, στο ότι οι οργανισμοί δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του ΚΜ. Πιο συγκεκριμένα, το 62% ανέφερε το πρόβλημα της 
έλλειψης χρόνου για τη συμμετοχή στη λειτουργία της γνώσης, το 57% αντιμετώπισε προβλήματα 
στην αποτελεσματική χρήση της γνώσης και το 50% είχε δυσκολίες στη σύλληψη της άρρητης 
γνώσης. Ακόμα, μόνο το 16% των οργανισμών που είχαν ή σκέφτονταν να αποκτήσουν ΚΜ 
πρόγραμμα, εφάρμοζαν κάποια μέθοδο μέτρησης του πνευματικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι 
οι οργανισμοί δεν είχαν και ορισμένοι δυστυχώς δεν έχουν κατανοήσει, ακόμα, πλήρως τις 
διαστάσεις του ΚΜ που αφορούν την οργανωσιακή κουλτούρα, αντιμετωπίζοντας το κυρίως ως μια 
λύση που έχει τεχνολογικές προβολές στην οργανωσιακή τους πραγματικότητα. Αυτό 
αποδεικνύεται και από το ποσοστό τω οργανισμών που είχαν υιοθετήσει ένα τεχνολογικό εργαλείο 
αποκλειστικά για την εφαρμογή ΚΜ: 16%! 

Παρόλα όμως τα παραπάνω προβλήματα, όταν οι εργαζόμενοι των οργανισμών του δείγματος 
ερωτήθηκαν για τη στάση που οι ίδιοι θεωρούν ότι τηρεί ο οργανισμός στον οποίο ανήκουν σχετικά 
με το ΚΜ, απάντησαν ότι σίγουρα υπάρχει αναγνώριση των οφελών από την εφαρμογή του και ότι 
πραγματοποιείται μία αξιόλογη προσπάθεια για την υιοθέτηση των εργαλείων του KM. Αυτή η 
προσπάθεια θα προωθηθεί τόσο από την τεχνολογική πρόοδο, που θα επιτρέψει τη γρήγορη και σε 
μεγάλες ποσότητες διακίνηση της γνώσης όσο και από την επικράτηση της λογικής “dot.com”, η 
οποία τοποθετεί έμφαση στη γνώση και την αποδοτική διαχείριση των πνευματικών περιουσιακών 

                                                 
16 KPMG Consulting, “Knowledge Management Research Report 2000” 

17 Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 423 οργανισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το 81% του 
δείγματος είχε ήδη ή σκεφτόταν να εφαρμόσει πρόγραμμα ΚΜ. Από αυτό το δείγμα, το 38% ήδη εφάρμοζε ΚΜ 
πρόγραμμα, το 30% βρισκόταν στη διαδικασία εφαρμογής και το 13% εξέταζε την περίπτωση να το εφαρμόσει.  
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στοιχείων της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν και τους βασικότερους παράγοντες που δύνανται 
να χαρίσουν σε κάθε επιχείρηση σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η διαχείριση της γνώσης με την βοήθεια πληροφοριακών εργαλείων έχει διαπιστωθεί ότι πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μία συνολική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις καθημερινές επιχειρηματικές 
πρακτικές και όχι ως μία απλή τυπική χρήση των εργαλείων (τεχνολογιών) που συμμετέχουν στην 
επιχειρηματική διαδικασία. Αξίζει να επισημανθεί ότι η προηγμένη τεχνολογία της πληροφορικής 
με μία σειρά εργαλείων που την απαριθμούν (τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνοι πράκτορες, εικονικές 
βιβλιοθήκες) είναι αναγκαία για την επιτυχή ανάλυση, σχεδιασμό και εφαρμογή ενός 
πληροφοριακού συστήματος διοίκησης/ διαχείρισης γνώσης. 

Επιγραμματικά τα συστήματα διαχείρισης γνώσης αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τρεις 
κατηγορίες τεχνολογικών εργαλείων/ πρακτικών: 

• Τεχνολογίες Επικοινωνίας, μέσω αυτών δίνεται στους απλούς χρήστες η δυνατότητα 
πρόσβασης στην γνώση. Περιλαμβάνουν την πλέον διαδεδομένη μέθοδο ασύγχρονης 
επικοινωνίας (e-mail), internet, εταιρικά ενδοεπιχειρησιακά συστήματα (intranets),και μία 
σειρά εργαλείων βασισμένες στη λογική του διαδικτύου (τηλεδιασκέψεις) που παρέχουν 
στον εκάστοτε χρήστη την δυνατότητα επικοινωνίας. Σε αυτά αξίζει να προσθέσουμε ακόμα 
και τις κλασικές μεθόδους (τηλέφωνο και φαξ). 

• Τεχνολογίες Συνεργασίας, μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να 
συμμετάσχουν σε ομάδες εργασίας (work groups). Ομάδες εργασίας που μπορεί να 
συνεργάζονται τόσο σε πραγματικό χρόνο και χώρο όσο και σε ασύγχρονα περιβάλλοντα 
(απομακρυσμένη διαχείριση κοινών δεδομένων-εγγράφων). Το παραπάνω αποτελεί 
ιδιαιτέρως σημαντική πρακτική σε περιπτώσεις brainstorming μελών/ χρηστών μιας 
κοινότητας όπου η φυσική και άμεση συνεργασία είναι ανέφικτη. Υπάρχει η δυνατότητα 
σχηματισμού ενός εικονικού περιβάλλοντος όπου οι χρήστες μπορούν να συνεργάζονται on 
line κάθε στιγμή. 

• Τεχνολογίες Αποθήκευσης και Ανάκτησης, μέσω αυτών ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα 
σε κάθε επιχειρηματική μονάδα να αποθηκεύσει και να διαχειριστεί όσον το δυνατό 
καλύτερα προς ίδιον όφελος την γνώση που έχει. Βέλτιστη εφαρμογή τους παρατηρείται 
στην περίπτωση διαχείρισης της ρητής γνώσης. Συνήθως περιλαμβάνει εργαλεία που 
σχετίζονται με την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων που ρέουν μέσα στην επιχείρηση, και 
εξειδικευμένα συστήματα αποθήκευσης τους, τα οποία πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά 
με τα υπάρχοντα κοινά εταιρικά συστήματα (εφόσον υπάρχουν) καλύπτοντας το μέχρι 
πρότινος κενό της αποθήκευσης και ανάκτησης τους. 

Έτσι, λοιπόν προκύπτει ότι η διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης, ως νέα διοικητική πρακτική 
αποτελεί ένα ισχυρότατο ανταγωνιστικό εργαλείο, του οποίου έχει αναγνωρισθεί ο ρόλος ως 
σημαντικός στρατηγικός επιχειρησιακός πόρος. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙ

                                                

  

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναπτυχθούν οι τρόποι με τους οποίους ένας οργανισμός παράγει τη 
γνώση, την οποία χρησιμοποιεί ως επιχειρησιακό πόρο. Η διαδικασία της παραγωγής γνώσης 
ξεκινάει από τη στιγμή που ο οργανισμός διαπιστώνει την ανάγκη να παραγάγει γνώση. Αυτό 
γίνεται με τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία της αλυσίδας γνώσης. Γενικά, η 
γνώση παράγεται από τον οργανισμό είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Συνειδητή καλείται η 
παραγωγή γνώσης όταν γίνεται μετά από συγκεκριμένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που 
σκοπό είχαν να αυξήσουν την οργανωσιακή γνώση. Ασύνειδη παραγωγή γνώσης υφίσταται όταν οι 
απαιτούμενες συνθήκες παρουσιάζονται συγκυριακά. Σύμφωνα με τους Davenport και Prusak, η 
παραγωγή γνώσης από έναν οργανισμό μπορεί να γίνει με 5 τρόπους: απόκτηση, εξειδικευμένους 
πόρους, σύντηξη, προσαρμογή και δικτύωση18.  

2.1. ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΝΩΣΗΣ 
Ο καθορισμός της πορείας μεταξύ των πληροφοριών και των ανθρώπων μέσω μιας αλυσίδας αξίας 
δραστηριοτήτων αποτελεί την αλυσίδα γνώσης (knowledge chain ή k-chain, Σχήμα 2.1). Πιο 
αναλυτικά, η αλυσίδα γνώσης είναι μια σειρά από αλληλεπιδράσεις οι οποίες αποτελούν τον κύκλο 
καινοτομίας του οργανισμού. Η διαδικασία της διαχείρισης γνώσης δημιουργεί διαπερατότητα 
μεταξύ των τεσσάρων κελιών της αλυσίδας γνώσης και επιταχύνει την ταχύτητα της καινοτομίας. 
Η αλυσίδα της γνώσης αποτελείται από τέσσερα βήματα, τα οποία διασφαλίζουν τη μακροζωία 
ενός οργανισμού. Αυτά είναι:19

 Εσωτερική Ενημερότητα – Internal Awareness 

 Εσωτερική Απόκριση – Internal Responsiveness 

 Εξωτερική Απόκριση – External Responsiveness 

 Εξωτερική Ενημερότητα – External Awareness 

2.1.1 Εσωτερική Ενημερότητα 

Εσωτερική ενημερότητα είναι η ικανότητα του οργανισμού να αποτιμά με ταχύτητα τα αποθέματα 
επιδεξιοτήτων και τις θεμελιώδεις ικανότητες που διαθέτει. Παρόλο που αυτό φαίνεται να είναι 
κάτι το απλό, λίγες επιχειρήσεις το επιτυγχάνουν. Συνήθως οι επιχειρήσεις αποτιμούν σαν 
επιδεξιότητες και θεμελιώδεις ικανότητες προϊόντα. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη έμφαση που 
δίνουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις στις λειτουργικές οργανωτικές δομές, η οποία και εμποδίζει 
την ανάπτυξη εσωτερικής ενημερότητας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες όμως είναι προσωρινά και 
όχι μόνιμα πλεονεκτήματα. Στις σημερινές αγορές, τα προϊόντα πρέπει συνεχώς να 
ξαναανακαλύπτονται. 

 
18 Η αγγλική ορολογία είναι acquisition, dedicated resources, fusion, adaptation, knowledge networking αντιστοίχως 

19 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999 
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Έτσι χρειάζονται όχι μόνο κίνητρα για τη δημιουργία δια-λειτουργικών ικανοτήτων, αλλά και το 
σύνολο να κατανοήσει αυτές τις ικανότητες δημιουργώντας έτσι υψηλά επίπεδα εσωτερικής 
ενημερότητας. Μόλις ο οργανισμός δημιουργήσει εσωτερική ενημερότητα μπορεί να περάσει στο 
επόμενο βήμα της αλυσίδας γνώσης. 

 Εσωτερική Εξωτερική 

Εν
ημ
ερ
ότ
ητ
α 

Α
πό
κρ
ισ
η 

 
Σχήμα 2.1: Η αλυσίδα της γνώσης 

2.1.2 Εσωτερική Απόκριση 

Όπως είναι όμως λογικό μόνο η εσωτερική ενημερότητα των ικανοτήτων μιας επιχείρησης δεν 
εγγυάται την ανταγωνιστικότητά της. Ένας οργανισμός μπορεί να γνωρίζει πολύ καλά τις δυνάμεις 
του και την αγορά και να μην είναι σε θέση να αλλάξει επαρκώς γρήγορα για να παρακολουθήσει 
τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Η εσωτερική απόκριση έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα οι ικανότητες ενός οργανισμού μπορούν 
να μετατραπούν σε πράξεις για να εισάγουν ένα προϊόν σε μια αγορά ή να δώσουν απάντηση στις 
ανάγκες ενός πελάτη. Είναι ουσιαστικά η ικανότητα γρήγορης απάντησης και η εκμετάλλευση των 
παρουσιαζόμενων ευκαιριών. Είναι άσκοπο μια επιχείρηση να αντιδρά γρήγορα εάν ήδη είναι πολύ 
αργά. Ο ανασχεδιασμός, για παράδειγμα, είναι συχνά κακό υποκατάστατο της ικανότητας της 
επιχείρησης να απαντάει σε μια σειρά από μικρές αλλαγές της αγοράς για μια μακρά περίοδο. Οι 
επιχειρήσεις που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν την εκτεταμένη ζημία που έχει 
γίνει και όχι τα ερεθίσματα. Οι οργανισμοί αντιθέτως που μπορούν να διαχειριστούν τη γνώση 
τους, έχουν υψηλά επίπεδα ενημερότητας και αντίληψης όλων των τμημάτων και τομέων τους. 
Συνήθως αποτελούν οργανισμούς που έχουν αντιληφθεί τη υπέρτατη σημασία και συνεισφορά της 
τεχνολογίας και έχουν εφαρμόσει στις καθημερινές τους πρακτικές αρκετά εργαλεία αναφορικά με 
την διαχείριση της γνώσης. Αυτό τους κάνει ικανούς να ελέγχουν καλύτερα τα μέρη τους και κατ’ 
επέκταση να είναι κοντύτερα στην αγορά. 

2.1.3 Εξωτερική Απόκριση 

Όταν τα άλλα δύο βήματα έχουν ήδη γίνει, η ικανότητα του οργανισμού να εφαρμόσει το τρίτο, 
δηλαδή την εξωτερική απόκριση, καλύτερα από τον ανταγωνισμό, θα καθορίσει την επιτυχία ή 
αποτυχία του. Τελικά η επιτυχία μετράται από την ικανότητα απόκρισης στις αναταραχές έξω από 
τον οργανισμό, παίρνοντας αποφάσεις χωρίς την ανάγκη για συντονισμό και υπολογισμό όλων των 
παραγόντων του πολύπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Έτσι οι μάνατζερ πρέπει να 
καθορίζουν στρατηγικές με τη μορφή ευρέων στόχων και κατευθυντήριων οδηγιών και να 
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βασιστούν στην ικανότητα του οργανισμού να αντιδρά σωστά. Αυτή είναι και η ουσία του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δηλαδή ένα επίπεδο ασυναίσθητης απόκρισης στις 
περιβαλλοντικές μεταβολές που είναι σημαντικά γρηγορότερη από αυτό των ανταγωνιστών. Για να 
γίνει αυτό είναι αναγκαίο ο οργανισμός να είναι σε ετοιμότητα να δράξει κάθε ευκαιρία που θα 
παρουσιαστεί. 

2.1.4 Εξωτερική Ενημερότητα 

Εξωτερική ενημερότητα είναι η ικανότητα του οργανισμού να καταλάβει πως η αγορά 
αντιλαμβάνεται την αξία που έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει. Ακόμη είναι η 
κατανόηση των τάσεων της αγοράς, των πράξεων των ανταγωνιστών, της κρατικής νομοθεσίας και 
όλων των άλλων δυνάμεων της αγοράς που υπάρχουν έξω από τον οργανισμό. Όταν η εξωτερική 
ενημερότητα συνδυαστεί με την εσωτερική μπορεί να οδηγήσει σε τελείως νέες αγορές. 

 

 Εσωτερική Εξωτερική 

Ενημερότητα Χαμηλή εσωτερική ενημερότητα 
φαίνεται από την εκτεταμένη χρήση 
διαγραμμάτων του οργανισμού, 
διοίκηση με χαρτογραφία, έλλειψη 
μοιράσματος γνώσης και στατικές 
πολιτικές και διαδικασίες 

Η αναπληροφόρηση από τους 
πελάτες είναι αποτέλεσμα έρευνας 
αγοράς και εξάρτησης στη μάρκα 
της επιχείρησης 

Απόκριση Οι νέες ιδέες πνίγονται από την 
εταιρική μνήμη, υπάρχει αυστηρά 
ιεραρχική διοίκηση και εκτεταμένη 
λειτουργική οργάνωση 

Αργά κανάλια διανομής, έχουν ως 
αποτέλεσμα τυποποιημένα προϊόντα, 
μεγάλους κύκλους καινοτομίας και 
έμφαση στον εσωτερικό βαθμό 
απόδοσης 

Πίνακας 2.1: Οργανισμοί οι οποίοι δεν καθοδηγούνται από τη γνώση 

 Εσωτερική Εξωτερική 

Ενημερότητα Ο οργανισμός γνωρίζει πάντα 
συνολικά τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες του, χωρίς οργανωσιακά ή 
λειτουργικά εμπόδια 

Αφαιρεί συνεχώς τα φίλτρα μεταξύ 
της αγοράς και της ικανότητας του 
για καινοτομία έτσι ώστε να 
σχηματίζει αληθινές συνεργασίες με 
τους πελάτες 

Ικανότητα να αναγνωρίζει συνεχώς 
τις επιδεξιότητες του βασιζόμενος σε 
ανεμπόδιστη αποτίμηση της 
εσωτερικής ενημερότητας των 
πόρων του και των αναγκών / 
ευκαιριών της αγοράς 

Μια διαρκής ενστικτώδης ικανότητα 
να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς 
με τους δικούς της όρους – ακόμα 
και όταν η αγορά δεν μπορεί να τις 
εκφράσει σαφώς και δεν υπάρχουν 
εμφανή κέρδη 

Απόκριση 

Πίνακας 2.2: Οργανισμοί οι οποίοι καθοδηγούνται από τη γνώση 
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2.2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
Με τον όρο παραγωγή γνώσης νοούνται και η γνώση που δημιουργείται μέσα στον οργανισμό, 
αλλά και η γνώση που αποκτάται από κάπου αλλού. Η γνώση αυτού του τύπου δεν είναι κατ’ 
ανάγκη νεότευκτη, αλλά απλά νέα για τον οργανισμό. Πολλές επιχειρήσεις, όπως η BP και η Texas 
Instruments, έχουν ειδικά βραβεία για εργαζομένους που θα «κλέψουν» την καλύτερη ιδέα. (Thief 
of the Year) 

 Εξαγορά Γνώσης 

Ο πιο άμεσος και συχνά ο πιο αποδοτικός τρόπος να αποκτήσει ο οργανισμός γνώση είναι να την 
αγοράσει. Έτσι πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν υπέρογκα ποσά (premium) για την αγορά 
τεχνογνωσίας (εξαγορά άλλων επιχειρήσεων) είτε προσλαμβάνουν στελέχη με υψηλές αμοιβές για 
να καλύψουν τα κενά γνώσης τους (όταν και εάν τα γνωρίζουν), χωρίς όμως παράλληλα να έχουν 
διασφαλίσει την βέλτιστη αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Στον κόσμο των επιχειρήσεων αυτό 
γίνεται με την πρόσληψη ατόμων που κατέχουν την ζητούμενη γνώση ή την εξαγορά άλλων 
οργανισμών. Πολλές φορές η γνώση μπορεί να προκύψει σαν το παραπροϊόν μιας εξαγοράς που 
έγινε για κάποιον άλλο λόγο: επιπλέον κέρδη, οικονομίες κλίμακας, δημιουργία μίγματος 
προϊόντων, πρόσβαση σε νέες αγορές κτλ. Πολλές φορές μάλιστα η τιμή εξαγοράς είναι πολύ 
παραπάνω από τη χρηματιστηριακή, επειδή η εξαγοράζουσα επιχείρηση προσμένει να κερδίσει 
υψηλή προστιθέμενη αξία από την καινούρια γνώση. Για παράδειγμα αναφέρεται η εξαγορά της 
Lotus από την ΙΒΜ για $3,5 δισεκατομμύρια δολάρια όταν η χρηματιστηριακή αξία της Lotus ήταν 
$250 εκατομμύρια δολάρια (14 φορές πιο κάτω). Είναι σαφές ότι η IBM περίμενε να κερδίσει από 
τη μοναδική γνώση της Lotus πάνω στο πρόγραμμα Notes. Επειδή θα ακολουθήσει εκτενέστερη 
αναφορά στις εξαγορές επιχειρήσεων σε επόμενο κεφάλαιο, δεν θα αναλύσουμε περισσότερο το 
θέμα σε αυτό το σημείο. 

  Μίσθωση και Ενοικίαση Γνώσης 

Πολύ κοινό παράδειγμα μίσθωσης γνώσης είναι οι οικονομική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε 
πανεπιστήμια, με αντάλλαγμα το δικαίωμα πρώτης χρήσης τυχόν επιτυχημένων αποτελεσμάτων 
τους. Και εδώ όμως παρουσιάζεται το πρόβλημα της αποτίμησης της αξίας της γνώσης του 
πανεπιστημίου ή ερευνητικού ιδρύματος. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι σχεδόν οι ίδιες με 
αυτές που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. 

2.3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Ένας πολύ κοινός τρόπος δημιουργίας νέας γνώσης σε ένα οργανισμό είναι η εγκατάσταση 
εξειδικευμένων μονάδων για αυτόν το σκοπό. Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν τα τμήματα 
έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η 
πίεση για μείωση των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη αφού τα αμφίβολα πολλές φορές 
οικονομικά αποτελέσματά της γίνονται αντιληπτά μόνο μακροπρόθεσμα και είναι πολύ δύσκολο να 
μετρηθούν. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σύνηθες σφάλμα των επιχειρήσεων σήμερα αφού ουσιαστικά 
με στόχο βραχυπρόθεσμων κερδών υποθηκεύεται το μέλλον της επιχείρησης. 

Οι εξειδικευμένες αυτές μονάδες πολύ συχνά είναι χωρισμένες από τα υπόλοιπα λειτουργικά 
τμήματα της επιχείρησης. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να δώσουν στους ερευνητές την 
ελευθερία να εξερευνήσουν τις ιδέες τους, χωρίς τους περιορισμούς που θέτει η προκατάληψη 
λόγω προθεσμιών και κερδών. Η απόσταση, όμως, που έχουν από την καθημερινή λειτουργία της 
επιχείρησης καθιστούν τη μεταφορά της γνώσης που δημιουργείται εκεί πολύπλοκη. Οι δημιουργοί 
της γνώσης και οι χρήστες της μπορεί να μην μιλάνε καν την ίδια γλώσσα. Τρανό παράδειγμα 
αποτελεί το κέντρο ερευνών Xerox’s Palo Alto Research Center το 1970. Οι ερευνητές εκεί 

Λογιωτάτου Πανδώρα 26



 

εφηύραν σημαντικά στοιχεία για το interface των PC, όπως το mouse, τα εικονίδια, και τα pull-
down menus. Όμως οι εργαζόμενοι στην Xerox, όντας μακριά από το τμήμα R&D, δεν κατάλαβαν 
την εμπορική αξία όλων αυτών με αποτέλεσμα να μην τα αξιοποιήσουν. Αποτέλεσμα ήταν να 
χάσουν μια τεράστια εμπορική ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύτηκε η Apple. 

Για να αποφευχθούν τέτοια σφάλματα, οι μάνατζερ πρέπει να εξασφαλίζουν με σαφής τρόπους ότι 
η γνώση που δημιουργείται από τους εξειδικευμένους πόρους θα γίνεται διαθέσιμη σε όλη την 
επιχείρηση. Σε κάποιες εταιρίες αυτό επιτυγχάνεται με τη προσωρινή μεταφορά ερευνητών από τα 
τμήματα R&D σε άλλα τμήματα της επιχείρησης. Σε άλλες γίνονται επίσημες συναντήσεις σε 
τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών από διάφορα τμήματα για να 
συζητηθούν οι προοπτικές και οι ευκαιρίες των project R&D.  

2.4. ΣΥΝΤΗΞΗ 
Σε αντίθεση με τους εξειδικευμένους πόρους, η σύντηξη βασίζεται στην πολυπλοκότητα ή ακόμα 
και στη σύγκρουση για να δημιουργήσει συνέργιες και τη δημιουργία νέας γνώσης. Φέρνει μαζί 
ανθρώπους με διαφορετικές προοπτικές, για να εργαστούν πάνω σε ένα πρόβλημα ή ένα project, 
αναγκάζοντας τους έτσι να δώσουν μια κοινή λύση. Η καινοτομία δημιουργείται στα όρια των 
τρόπων σκέψης και επιδεξιοτήτων, όχι στην κυρίως περιοχή τους. Όπως θα αναλυθεί και στη 
συνέχεια η σύντηξη αποτελεί την κυρίως διεργασία που αναλύουν οι Nonaka και Takeuchi στα 
μοντέλα τους – βέβαια με άλλη ορολογία – και γι’ αυτό δεν θα γίνει εκτενής αναφορά εδώ. 

2.5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
Είναι γνωστό ότι όλα τα φυσικά συστήματα δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον τους και 
αναγκάζονται να προσαρμοστούν ή να εξαφανιστούν. Όμοια και οι επιχειρήσεις αντιδρούν σε 
εξωτερικά ερεθίσματα όπως νέα προϊόντα από τους ανταγωνιστές, νέες τεχνολογίες και 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, με την παραγωγή νέας γνώσης. Οι επιχειρήσεις που 
αποτυγχάνουν να κάνουν αυτό είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Τρανό παράδειγμα τέτοιας 
αποτυχίας είναι τα άλλοτε πολύ επιτυχημένα Wang Laboratories, τα οποία δεν κατανόησαν ότι οι 
εξειδικευμένοι επεξεργαστές κειμένου δεν είχαν κανένα μέλλον με την εμφάνιση των PC. 

Οι διάφοροι λόγοι που εμποδίζουν έναν οργανισμό να προσαρμοστεί στις αλλαγές που συμβαίνουν 
στο περιβάλλον του, οφείλονται στο θεμελιώδες γεγονός ότι η ιστορία παίζει μεγάλο ρόλο. Οι 
ικανότητες των επιχειρήσεων αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου. Η γνώση τους είναι ένα 
κοινωνικό δημιούργημα κατασκευασμένο από τις συνολικές εμπειρίες του εργατικού της 
δυναμικού, τα ταλέντα που ανταμείβει και τις κοινές ιστορίες για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της 
επιχείρησης. Βέβαια το ενδιαφέρον και η αφοσίωση για εύρεση πως η επιχείρηση μπορεί να 
ακολουθήσει τις αλλαγές του περιβάλλοντος δεν πρέπει να επισκιάσει το γεγονός ότι η ευελιξία και 
η προσαρμοστικότητα της είναι περιορισμένη. Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις δεν είναι 
χαμαιλέοντες ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε δυνατή αλλαγή αλλά μπορούν απλά να 
κτίσουν στις έμφυτες δυνατότητές τους. Η προσοχή που δίνουν οι μάνατζερ τα τελευταία χρόνια 
στην ταξινόμηση των θεμελιωδών ικανοτήτων αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των εταιριών να 
κατανοήσουν τους τρόπους που μπορούν ή δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι θεμελιώδεις ικανότητες 
μπορούν να αποσυντεθούν σε διακεκριμένα κομμάτια γνώσης που εξηγούν ακριβώς πως γίνονται 
συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η γνώση ουσιαστικά είναι η εταιρία. Μπορεί να εφαρμοστεί με 
διαφορετικό τρόπο σε καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά δεν είναι δυνατό να απορριφθούν 
τελείως, όπως δεν είναι δυνατόν ένα άτομο να αλλάξει εντελώς την προσωπικότητά του ή μια χώρα 
να αλλάξει την κουλτούρα της. Η επιχείρηση μπορεί να μάθει να κάνει νέα πράγματα, αλλά οι 
αυτές οι ικανότητές της θα είναι παρόμοιες με αυτές του παρελθόντος. 

Λογιωτάτου Πανδώρα 27



 

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζεται εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον έχοντας 
υπάρχοντες εσωτερικούς πόρους και δυνατότητες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νέους 
τρόπους. Δεύτερο όντας ανοικτή σε αλλαγές και έχοντας μεγάλη απορροφητική ικανότητα. Και 
στις δύο περιπτώσεις η εκάστοτε επιχειρηματική μονάδα χρειάζεται εκείνες τις τεχνολογικές 
πρακτικές που θα της εξασφαλίσουν την άμεση προσαρμογή στα ερεθίσματα που θα εισπράξει από 
το περιβάλλον της ώστε να εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τη διαφοροποιήσει 
έναντι των υπολοίπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούν να αποτελέσουν τα ευφυή 
συστήματα διαχείρισης πελατών (customer relationship management systems) μέσω των οποίων οι 
επιχειρήσεις μπορούν να αντιληφθούν ταχύτερα τυχόν αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών ή 
ακόμα και τυχόν παράπονα στην εξυπηρέτηση τους. Ακόμα μέσω αυτών των συστημάτων δίνεται η 
δυνατότητα σχηματισμού του προφίλ του εκάστοτε πελάτη και η πρόβλεψη των αναγκών του βάσει 
αυτού. Έτσι η κάθε επιχείρηση μπορεί να βελτιστοποιήσει την ποιότητα και τον όγκο των 
παρεχομένων υπηρεσιών- προϊόντων. Οι εργαζόμενοι με την ικανότητά τους να αποκτούν νέα 
γνώση και ικανότητες σχετικά εύκολα, είναι οι πιο κρίσιμοι πόροι για την προσαρμοστικότητα μιας 
επιχείρησης. Η εμπειρία έχει αποδειχτεί ότι είναι ο καλύτερος δείκτης για την ευστροφία ενός 
ατόμου σε νέα θέματα. Έτσι οι επιχειρήσεις πρέπει να ψάχνουν εργαζόμενους που κατέχουν ήδη 
γνώσεις και ικανότητες πάνω σε διάφορα θέματα. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
εργαζομένους τους να αλλάζουν δουλείες συχνά, ώστε να χτίζουν και να διαχειρίζονται το δικό 
τους χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων. 

2.6. ΔΙΚΤΥΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 
Η γνώση παράγεται επίσης μέσω ανεπίσημων, αυτό-οργανωμένων δικτύων που υπάρχουν μέσα 
στους οργανισμούς και μπορούν με την πάροδο του χρόνου να γίνουν πιο επίσημα. Τα άτομα που 
έρχονται κοντά λόγω κοινών ενδιαφερόντων, επικοινωνούν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφώνου, 
μέσω e-mail και άλλων τρόπων. Έτσι σχηματίζουν ομάδες ώστε να μοιράζουν τις εμπειρίες τους 
και να λύνουν προβλήματα μαζί. Συχνά όταν σχηματίζονται δίκτυα τα οποία διακινούν σημαντικό 
όγκο γνώσης, νέα γνώση δημιουργείται. Παρόλο που τέτοια γνώση είναι δύσκολο να 
κωδικοποιηθεί, η όλη διαδικασία προσφέρει στη γνωστική βάση της εταιρίας. Τέτοια δίκτυα για να 
στηθούν και να αποθηκεύσουν γνώση, πολλές φορές απαιτούν τη βοήθεια από ειδικούς και 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε νέες τεχνολογίες. 

Πολλές συμβουλευτικές εταιρίες δεδομένου του γεγονότος ότι η γνώση είναι το προϊόν που 
παράγουν, έχουν οργανώσει τις προηγουμένως ανεπίσημες λειτουργικές κοινότητες σε επίσημα 
δίκτυα, με προϋπολογισμό, συντονιστές, βιβλιοθηκάριους και διοικητικό προσωπικό. Σκοπός 
αυτών των δικτύων είναι να μεταφέρουν το είδους της γνώσης που χρειάζεται, στο σημείο που 
χρειάζεται και την ώρα που χρειάζεται. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι πιθανό 
να «ξανά-ανακαλυφθεί ο τροχός». 

Περαιτέρω αναφορά στην παραγωγή και διάχυση της γνώσης θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο 
κεφάλαιο, καθώς η σημασία αυτού του γνωστικού πεδίου αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 
διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαισίου πάνω στο οποίο βασίζεται διαμόρφωση ενός συστήματος 
διαχείρισης γνώσης.  

2.7. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ NONAKA - TAKEUCHI 
Οι θεωρίες που περιγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας νέας γνώσης είναι ποικίλες, παρακάτω θα 
αναλυθεί το μοντέλο που διαμόρφωσαν οι Ikujiro Nonaka και ο Hirotaka Takeuchi παρατηρώντας 
και μελετώντας Ιαπωνικές ηγετικές επιχειρήσεις δημιουργίας γνώσης. Στο μοντέλο αυτό, 
συμπεριέλαβαν τις έννοιες της Σύντηξης, των Εξειδικευμένων Πόρων, της Προσαρμογής και των 
Δικτύων Γνώσης, για να περιγράψουν τη δημιουργία της νέας γνώσης στο εσωτερικό της 

Λογιωτάτου Πανδώρα 28



 

επιχείρησης. Για να εξηγήσουν τη δημιουργία της γνώσης όρισαν δύο διαστάσεις της, την 
επιστημολογική και την οντολογική20. Η πρώτη διάσταση αφορά το είδος της γνώσης η οποία 
χωρίζεται σε ρητή ή άρρητη. Η δεύτερη αφορά τις οντότητες που δημιουργούν τη γνώση οι οποίες 
μπορεί να είναι άτομα, ομάδες, οργανισμοί, ή ακόμα και δίκτυα οργανισμών. Στο Σχήμα 2.2 
παρουσιάζεται η επιστημολογική και η οντολογική διάσταση της γνώσης. Κατά τους Nonaka και 
Takeuchi η γνώση δημιουργείται κατά την μετατροπή της ρητής γνώσης σε άρρητη και 
αντιστρόφως και τη μεταφορά της από την μία οντότητα στην άλλη. Με την αλληλεπίδραση ρητής 
και άρρητης γνώσης και την ανύψωση της σε ανώτερο οντολογικό επίπεδο, δημιουργείται η «έλικα 
δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης», που είναι η βασική ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται το 
μοντέλο των Nonaka και Takeuchi και θα περιγραφεί αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 
Επιστημολογική 
Διάσταση 

Οντολογική 
Διάσταση 

Ρητή Γνώση 

Άρρητη Γνώση 

Άτομο Ομάδα Οργανισμός Δίκτυο Οργανισμών

 

Σχήμα 2.2: Οι δύο διαστάσεις δημιουργίας γνώσης21

2.7.1 Οι Διαστάσεις της Δημιουργίας Γνώσης 

Όσον αφορά την επιστημολογική διάσταση της γνώσης, ο Michael Polanyi έκανε πρώτος το 
διαχωρισμό της σε ρητή και άρρητη. Η άρρητη γνώση είναι προσωπική, άμεσα εξαρτώμενη από το 
περιβάλλον στο οποίο σχηματοποιείται (context related) και για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο 
να τυποποιηθεί και να μεταδοθεί. Η ρητή γνώση, από την άλλη μεριά, κωδικοποιείται εύκολα σε 
τυποποιημένη, συστηματική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Polanyi, οι άνθρωποι αποκτούν γνώση 
δημιουργώντας και οργανώνοντας ενεργά τις εμπειρίες τους. Έτσι, για αυτόν, η γνώση που μπορεί 
να εκφραστεί με λέξεις και αριθμούς αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Όπως 
ισχυριζόταν και ο ίδιος «Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα από αυτό που μπορούμε να πούμε». Οι 
διαφορές μεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 2.3 και αναλυτικά 
στον Πίνακας 2.3. Χαρακτηριστικά που γενικά συνδέονται με την άρρητη φύση της γνώσης 
φαίνονται στα αριστερά ενώ με τη ρητή δεξιά.  

                                                 
20 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 56 

21 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 57 

Λογιωτάτου Πανδώρα 29



 

Άρρητη 
Γνώση 

Ρητή
Γνώση 

Κ
ω
δι
κο
πο
ιη
μέ
νη

 
Μ
η 
Κ
ω
δι
κο
πο
ιη
μέ
νη

 Κ
ω
δι
κο
πο
ίη
ση

 

Δύσκολη 

Διάχυση 

Εύκολη 

 
Σχήμα 2.3: Διαφορές ρητής και άρρητης γνώσης 

Άρρητη Γνώση 
(Υποκειμενική) 

Ρητή Γνώση 
(Αντικειμενική) 

Γνώση με Εμπειρία 
(Σώμα) 

Γνώση με Λογική 
(Μυαλό) 

Ταυτόχρονη Γνώση 
(Εδώ και Τώρα) 

Επακόλουθη Γνώση 
(Εκεί και Τότε) 

Αναλογική Γνώση 
(Πρακτική) 

Ψηφιακή Γνώση 
(Θεωρία) 

Πίνακας 2.3: Οι δύο διαφορετικοί τύποι γνώσης 

Όσον αφορά την οντολογική τώρα διάσταση, μπορεί κανείς να πει ότι με την αυστηρή έννοια του 
όρου, η γνώση παράγεται μόνο από τα ανθρώπινα όντα. Ένας οργανισμός δεν μπορεί να 
δημιουργήσει γνώση χωρίς τα άτομα. Αυτό που μπορεί να κάνει ο οργανισμός είναι να υποστηρίζει 
τα δημιουργικά άτομα ή προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον σε αυτά για να παράγουν γνώση. 
Μπορεί κανείς να πει λοιπόν, ότι αυτού του είδους η δημιουργία γνώσης, είναι μια διαδικασία που 
ενισχύει τη γνώση που παράγεται από τα άτομα και την καθιστά τμήμα του δικτύου γνώσης του 
οργανισμού. 

2.7.2 Μετατροπή της Γνώσης 

Κατά τους Nonaka και Takeuchi, η ρητή και η άρρητη γνώση δεν είναι τελείως διαφορετικές, αλλά 
δύο συμπληρωματικές οντότητες. Αλληλεπιδρούν και εναλλάσσονται μεταξύ τους στις 
δημιουργικές δραστηριότητες των ανθρώπων. Η δημιουργία της νέας γνώσης γίνεται με αυτή 
ακριβώς την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ άρρητης και ρητής γνώσης. Πρέπει να τονιστεί εδώ 
ότι αυτή η διαδικασία μετατροπής της γνώσης είναι κοινωνική γιατί γίνεται πάντα μεταξύ των 
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ατόμων και όχι εσωτερικά των ατόμων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ορθολογική θεωρία που 
υποστηρίζει ότι το άτομο μπορεί να βρει τη γνώση απλά χρησιμοποιώντας το πνεύμα του, 
εφαρμόζοντας εσωτερικά την αναγωγική μέθοδο. Στην πραγματικότητα το άτομο ποτέ δεν μπορεί 
να απομονωθεί από το σύνολο και πάντα αλληλεπιδρά με αυτό όταν αντιλαμβάνεται τα πράγματα. 

Με βάση την υπόθεση ότι η γνώση δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης ρητής και άρρητης 
γνώσης οι Nonaka και Takeuchi ορίζουν τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις μετατροπής της 
γνώσης22. 

• Από άρρητη σε άρρητη, η οποία ονομάζεται κοινωνικοποίηση (socialization) 

• Από άρρητη σε ρητή, η οποία ονομάζεται εξωτερίκευση (externalization) 

• Από ρητή σε ρητή, η οποία ονομάζεται συνδυασμός (combination) 

• Από ρητή σε άρρητη, η οποία ονομάζεται εσωτερίκευση (internalization) 
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Σχήμα 2.4: Οι τέσσερις καταστάσεις μετατροπής της γνώσης23

Οι τρεις από της τέσσερις καταστάσεις (κοινωνικοποίηση, εσωτερίκευση και συνδυασμός) έχουν 
συζητηθεί και αναλυθεί από και θεωρίες ανεπτυγμένες πριν τους Nonaka και Takeuchi. Η 
εξωτερίκευση όμως είχε παραμεληθεί και έτσι κατά τους Nonaka και Takeuchi οι προηγούμενες 
θεωρίες παρουσιάζουν ελλείψεις. Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζονται οι τέσσερις καταστάσεις 
μετατροπής της γνώσης. 

Κοινωνικοποίηση: Από άρρητη γνώση σε άρρητη 

Η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία «μοιράσματος» εμπειριών και ως εκ τούτου δημιουργίας 
άρρητη γνώση σαν ενιαία πνευματικά μοντέλα24 και τεχνικές επιδεξιότητες. Ένα άτομο μπορεί να 
αποκτήσει άρρητη γνώση απευθείας από τα υπόλοιπα άτομα που αλληλεπιδρά χωρίς να 
                                                 
22 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 62 

23 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 62 

24 Τον όρο πνευματικά μοντέλα τον εισήγαγε ο Johnson-Laird και ορίζει με αυτόν τα μοντέλα του κόσμου που 
δημιουργούν τα άτομα στο μυαλό τους κάνοντας και παραποιώντας αναλογίες. 
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χρησιμοποιήσει γλώσσα. Οι μαθητευόμενοι δουλεύουν με αρχιτεχνίτες και μαθαίνουν την τέχνη, 
όχι μέσω της γλώσσας, αλλά μέσω της παρατήρησης, της μίμησης και της πρακτικής. Ο 
αποφασιστικός παράγοντας για να αποκτήσει κανείς άρρητη γνώση είναι η εμπειρία. Η καθαρή 
μεταφορά πληροφοριών πολύ συχνά δεν έχει νόημα, εάν γίνεται ξεχωριστά από τα συναισθήματα 
και το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο η εμπειρία αναπτύσσεται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 
ένα παράδειγμα για τη γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία Honda, που αναφέρουν και οι Nonaka και 
Takeuchi στο βιβλίο τους «The Knowledge Creating Company». 

Η Honda κάνει άτυπες συναντήσεις για λεπτομερειακή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων25 
μεταξύ των εργαζομένων της για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων που ανακύπτουν σε 
αναπτυξιακά έργα. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται έξω από τον χώρο εργασίας, συχνά σε ειδικά 
θέρετρα, όπου οι συμμετέχοντες συζητούν για τις δυσκολίες τους πίνοντας σάκε, γευματίζοντας 
μαζί και κάνοντας μπάνια μαζί σε θερμά λουτρά. Οι συναντήσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα 
μέλη των ομάδων των έργων, αλλά είναι ανοιχτές σε όλους τους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται 
για κάποιο από τα έργα που είναι καθοδόν. Τα προσόντα και η καλλιέργεια των συζητητών δεν 
αμφισβητούνται ποτέ, αλλά ένα πράγμα δεν επιτρέπεται: κριτική χωρίς δημιουργικές προτάσεις. Οι 
συζητήσεις γίνονται με την κοινή αποδοχή ότι το «Να κάνει κανείς κριτική είναι δέκα φορές πιο 
εύκολο από να παρουσιάζει μια δημιουργική εναλλακτική λύση». Τέτοιοι χώροι δεν υπάρχουν 
μόνο στη Honda, αλλά και σε άλλες Ιαπωνικές εταιρίες και δεν είναι αφιερωμένοι μόνο στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και για την ανάπτυξη νέων συστημάτων 
μάνατζμεντ και εταιρικών στρατηγικών. 

Οι Davenport και Prusak, κάνουν και αυτοί λόγο για τη μεγάλη ανάγκη συζητήσεων για τη 
μεταφορά άρρητης γνώσης. Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους “Working Knowledge: How 
Organizations Manage What They Know”, ο Alan Webber λεει ότι: «Στη νέα οικονομία, οι 
συζητήσεις είναι η πιο σημαντική μορφή εργασίας. Οι συζητήσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 
εργάτες γνώσης ανακαλύπτουν τι γνωρίζουν, το μοιράζουν με τους συναδέλφους τους και κατά τη 
διαδικασία αυτή δημιουργούν νέα γνώση για τον οργανισμό»26. Οι Davenport και Prusak, σε 
αντιστοιχία με τους Nonaka και Takeuchi, αναφέρουν ότι οι δυτικές επιχειρήσεις, στην προσπάθειά 
τους να προάγουν τις συζητήσεις, διοργανώνουν εταιρικά πικ-νικ, εκθέσεις γνώσεις (Knowledge 
fairs) και ανοικτά forum, ώστε να έρθουν πιο κοντά για ανταλλαγή απόψεων άτομα τα οποία υπό 
κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. 

Επίσης κάνουν λόγο και για το φαινόμενο του ψύκτη (water-cooler effect), το οποίο δεν είναι 
τίποτε άλλο από τις άτυπες συζητήσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους που οι εργαζόμενοι 
πίνουν νερό ή στις καφετερίες. Ο χώρος του ψύκτη για τις δυτικές επιχειρήσεις είναι ότι το δωμάτιο 
για σακέ στις Ιαπωνικές. Οι επιχειρήσεις έχουν την προσδοκία σε αυτούς τους χώρους, οι 
ερευνητές να συζητήσουν για το έργο τους με όποιον βρουν και ότι αυτές οι λίγο ή πολύ τυχαίες 
συζητήσεις θα δημιουργήσουν αξία για την επιχείρηση. Η τυχαία φύση των συζητήσεων πιστεύεται 
ότι προάγει την ανακάλυψη νέων ιδεών που μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση θα έχανε. 

Η διαφορά των Davenport και Prusak με τους Nonaka και Takeuchi είναι ότι οι πρώτοι πιστεύουν 
ότι ο μη επίσημος χαρακτήρας των συζητήσεων σε αυτούς τους χώρους, σε συνδυασμό με την 
κουλτούρα των δυτικών επιχειρήσεων, τις κάνει να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν μια επείγουσα 
ανάγκη για συγκεκριμένη γνώση. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρουν στο βιβλίο τους 

                                                 
25 Η ίδια η Honda τα αποκαλεί «Brainstorming Camps» 

26 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 90 
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“Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know”: «Όταν υπάρχει η ανάγκη 
για συγκεκριμένη γνώση σε ένα κρίσιμο σημείο ενός έργου, δεν θα ήταν καλά στρατηγική να 
σταθεί κανείς στο ψύκτη ελπίζοντας ότι θα βρει ακριβώς αυτό που θέλει από οποιονδήποτε 
διψάσει»27. Κατά τους Nonaka και Takeuchi, στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. 
Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι μέθοδοι κοινωνικοποίησης που εφαρμόζονται, πρέπει να 
ταιριάζουν στην κουλτούρα της επιχείρησης. 

Αυτοί οι χώροι εκτός του ότι προάγουν τον πολύ ωφέλιμο και δημιουργικό διάλογο είναι και ένα 
μέσο ώστε να μοιράζονται εμπειρίες και να αναπτύσσεται αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Είναι πολύ αποτελεσματικοί στο να διαμοιράζουν άρρητη γνώση και να 
δημιουργούν καινούριες προοπτικές. Αναπροσανατολίζουν τα πνευματικά μοντέλα όλων των 
συμμετεχόντων στην ίδια κατεύθυνση, αλλά χωρίς να τους εξαναγκάζουν. Αντιθέτως αυτές οι 
συναντήσεις αποτελούν ένα μηχανισμό με τον οποίο τα άτομα βρίσκουν ισορροπία με το να 
συμμετέχουν σε σωματικές καθώς και σε πνευματικές εμπειρίες. 

Η προσωπική επαφή και συζήτηση με τους σύγχρονους τρόπους εργασίας (εργασία από το σπίτι, 
εργασία στην τοποθεσία του πελάτη, κτλ) δυστυχώς δεν είναι δυνατή. Έτσι οι επιχειρήσεις που 
επιδιώκουν τέτοιους τρόπους εργασίας θα πρέπει να ζητούν από τους εργαζόμενους τους να είναι 
στο γραφείο κάποιες μέρες που θα είναι κοινές για όλους και να βρουν τρόπους να αντισταθμίσουν 
τη χαμένη αλληλεπίδραση. Οι άτυπες συζητήσεις απειλούνται επίσης από τους μάνατζερ με την 
παραδοσιακή βιομηχανική κουλτούρα: «Σταματήστε τις κουβέντες και ξεκινήστε να δουλεύεται». 
Πολλοί παραδοσιακοί μάνατζερ δεν θεωρούν τις άτυπες συζητήσεις πραγματική δουλειά». Όπως 
όμως λένε και οι Davenport και Prusak το σωστό είναι: «Αρχίστε την κουβέντα και ξεκινήστε τη 
δουλειά»28. 

Εξωτερίκευση: Από άρρητη γνώση σε ρητή 

Η εξωτερίκευση είναι μια διαδικασία «έκφρασης» της άρρητης γνώσης με λέξεις, σχήματα και 
άλλους εξωτερικούς (ρητούς) τρόπους. Είναι μια ουσιώδης διαδικασία δημιουργίας νέας γνώσης 
που η άρρητη γνώση γίνεται ρητή μέσω μεταφορών, αναλογιών, σκέψεων, υποθέσεων ή μοντέλων. 
Όταν το άτομο προσπαθεί να αντιληφθεί και να περιγράψει μια εικόνα29, εκφράζει, να μεταφράσει 
την ουσία της κυρίως σε γλώσσα, το γράψιμο είναι μια πράξη μετατροπής της άρρητης γνώσης σε 
έναρθρη γνώση (ρητή). Παρόλα αυτά οι εκφράσεις είναι συχνά ανεπαρκείς και ασυνεπείς. Παρόλα 
αυτά, τέτοιες ασυμφωνίες μεταξύ εικόνας και έκφρασης, βοηθούν στην προώθηση των 
συλλογισμών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων. 

Η εξωτερίκευση της γνώσης μπορεί να γίνει πιο αντιληπτή στην διαδικασία δημιουργίας μιας 
καινούριας ιδέας και προκαλείται με το διάλογο ή τη συλλογική σκέψη. Μία πολύ συχνή μέθοδος 
που χρησιμοποιείται στη δημιουργίας μιας ιδέας είναι να συνδυαστεί η αφαίρεση με την επαγωγή. 
Η Mazda, για παράδειγμα, συνδύασε αυτές τις δύο μεθόδους της λογικής όταν ανέπτυσσε το RX-7, 
το οποίο περιγράφεται σαν «ένα αυθεντικό σπορ αμάξι το οποίο παρέχει μία συναρπαστική και 
άνετη οδήγηση». Αυτή η ιδέα βγήκε αφαιρετικά από το εταιρικό σλόγκαν της Mazda 
«δημιουργείστε νέες αξίες και δώστε απόλαυση στην οδήγηση», καθώς επίσης και από την 

                                                 
27 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 91 

28 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 91 

29 Με τη λέξη εικόνα νοούνται ακόμα και καταστάσεις που ένα άτομο έχει σχηματίσει μέσα του 
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τοποθέτηση του καινούριου αυτοκινήτου σαν «ένα στρατηγικό αυτοκίνητο στην αγορά των ΗΠΑ 
και εικόνα καινοτομίας». Ταυτοχρόνως, η νέα αυτή ιδέα επάχθηκε από «τις εκδρομές της ιδέας», οι 
οποίες ήταν οι εμπειρίες που είχαν αποκομίσει τα μέλη της ομάδας έρευνας του έργου από οδήγηση 
στις ΗΠΑ και «τις συσκέψεις της ιδέας», οι οποίες συνέλλεγαν γνώμες από πελάτες και ειδικούς 
αυτοκινήτων. 

Όταν δεν μπορεί κανείς να βρει μια έκφραση με την οποία να περιγράφει επαρκώς μια εικόνα μέσω 
των αναλυτικών μεθόδων της αφαίρεσης και της επαγωγής, τότε χρησιμοποιούνται μη αναλυτικές 
μέθοδοι. Τέτοιες είναι η μεταφορά, η αναλογία και η μοντελοποίηση. Η χρήση μίας ελκυστικής 
μεταφοράς ή αναλογίας, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να καλλιεργηθεί η αφοσίωση 
και να δοθεί ο κατάλληλος προσανατολισμός στη διαδικασία δημιουργίας. 

Μεταφορά όπως είναι γνωστό είναι ένας τρόπος να αντιληφθεί κανείς ένα πράγμα, περιγράφοντας 
ένα άλλο. Δεν είναι ούτε ανάλυση ούτε σύνθεση κοινών χαρακτηριστικών σχετικών πραγμάτων. 
Έτσι σύμφωνα με τους Donnellon, Gray και Bougon30, οι μεταφορές «δημιουργούν νέους τρόπους 
να βιώνει κανείς την πραγματικότητα». Αυτό ακριβώς συμβαίνει γιατί με τη μεταφορά δύο έννοιες 
από διαφορετικά πράγματα εκφράζονται με μια και μόνο λέξη ή φράση, της οποίας το νόημα είναι 
απορρέει από την αλληλεπίδρασή τους. Έτσι μπορεί κανείς να συσχετίζει ιδέες οι οποίες 
φαινομενικά δεν έχουν σχέση και να συνδέσει αφηρημένες έννοιες με πιο συμπαγείς. Με αυτή τη 
διαδικασία καθώς το άτομο σκέφτεται βρίσκει ομοιότητες μεταξύ των ιδεών ενώ ταυτόχρονα 
βλέπει τις ασυνέπειες ή τις αντιφάσεις τους. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από την 
ανακάλυψη νέου νοήματος ή και τη δημιουργία νέων ιδεών.  

Η αναλογία, τώρα, γεφυρώνει το άγνωστο τονίζοντας πόσο όμοιο είναι ένα γνωστό με ένα άγνωστο 
πράγμα. Σε αντίθεση με τη μεταφορά που στηρίζεται κυρίως στη διαίσθηση του ατόμου για την 
εύρεση ομοιοτήτων και όχι διαφορών, η αναλογία στηρίζεται στη λογική και εστιάζει στις δομικές 
και λειτουργικές ομοιότητες δύο πραγμάτων και κατά συνέπεια και στις διαφορές τους. Όταν 
δημιουργηθούν ρητές ιδέες, μπορούν να μοντελοποιηθούν. Σε ένα λογικό μοντέλο δεν υπάρχουν 
αντιφάσεις και όλες οι ιδέες και προτάσεις να εκφράζονται σε συστηματική γλώσσα βάση λογικής. 

Για παράδειγμα η διοίκηση της Honda θέλοντας να δημιουργήσει ένα τελείως καινούριο 
αυτοκίνητο δημιούργησε μια ομάδα. Για να τους εξηγήσει τι ακριβώς ήθελε τους έδωσε 
κατεύθυνση με μία μεταφορά και τους ζήτησε να κάνουν την «αυτοκινητιστική εξέλιξη». Τα μέλη 
του έργου προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν μετάφρασαν αυτή την 
πρόταση στην «άνθρωπος στο μέγιστο – μηχανή στο ελάχιστο». Ήθελαν έτσι να εκφράσουν τη 
πίστη τους ότι το ιδανικό αυτοκίνητο πρέπει να υπερβαίνει την παραδοσιακή σχέση μεταξύ 
ανθρώπου και μηχανής, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση τον άνθρωπο και να μην θυσιάζεται η 
άνεση χάριν της μηχανολογίας. Έτσι προσπαθώντας να δώσουν μια απάντηση στο πρόβλημα τους 
έκαναν μια αναλογία με τη σφαίρα η οποία στην ελάχιστη επιφάνεια περιλαμβάνει το μέγιστο όγκο. 
Αυτή όλη η προσπάθεια κατάληξε στο πολύ γνωστό μοντέλο της Honda το City. 

Σύμφωνα με τους Davenport και Prusak ένας τρόπος που συνδυάζει τις παραπάνω μεθόδους 
εξωτερίκευσης είναι τα αφηγήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Karl Weick: «Οι άνθρωποι 
σκέφτονται με αφηγήματα αντί με επιχειρήματα ή παραδείγματα»31. Αυτή η αρχή βέβαια, είναι 
γνωστή σε οποιονδήποτε έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία. Τα αφηγήματα είναι ένας από τους 
καλύτερους τρόπους να εκφράσει κανείς τι διαισθάνεται και πως κατανοεί πολύπλοκες έννοιες – 

                                                 
30 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 67 

31 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 81 
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χρησιμοποιώντας πάντα αναλογίες, μεταφορές, αφαίρεση κτλ. Ακόμα είναι ένας τρόπος με τον 
οποίο μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη περιγραφή της γνώσης, του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
αναπτύχθηκε και των συναισθημάτων που υπήρχαν. Έτσι ο αφηγητής μπορεί να εξωτερικεύσει 
πολλές από τις διαστάσεις της άρρητής γνώσης του δημιουργώντας μια πολύ καλύτερη και εύκολα 
κατανοητή περιγραφή της. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει την αξία των αφηγημάτων και 
προσπαθούν αφού καταγράψουν τα διηγήματα που κυκλοφορούν στα διάφορα τμήματα του 
οργανισμού, μετά να τα διαδώσουν συνολικά μέσω ειδικών εταιρικών περιοδικών, βιντεοταινιών 
κτλ.  

Τελειώνοντας πρέπει να αναφερθεί ότι από τις τέσσερις καταστάσεις μετατροπής της γνώσης η 
εξωτερίκευση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τη δημιουργία της γνώσης, επειδή 
δημιουργείται νέες ρητές ιδέες από άρρητη γνώση.  

Συνδυασμός: Από ρητή γνώση σε ρητή 

Ο συνδυασμός είναι μια διαδικασία συστηματοποίησης ιδεών σε ένα σύστημα γνώσεων. Όπως 
υπονοεί και η λέξη αυτή σε κατάσταση μετατροπής της γνώσης, η ρητή γνώση συνδυάζεται μεταξύ 
της. Τα άτομα ανταλλάζουν και συνδυάζουν γνώση μέσω εγγράφων, συναντήσεων, τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων ή δικτύων υπολογιστών. Στη συνέχεια με αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων 
πληροφοριών μέσω ταξινόμησης, πρόσθεσης, συνδυασμού και κατηγοριοποίησης δημιουργείται 
νέα γνώση. Η γνώση που δημιουργείται στην επίσημη εκπαίδευση στα σχολεία και στα 
πανεπιστήμια είναι συνήθως τέτοιας μορφής. 

Στις επιχειρήσεις η κατάσταση του συνδυασμού φαίνεται κυρίως όταν οι μάνατζερ της μέσης 
βαθμίδας αναλύουν και κάνουν λειτουργικά τα μεγάλα εταιρικά οράματα, επιχειρηματικές ιδέες ή 
ιδέες προϊόντων. Οι βάσεις δεδομένων και τα δίκτυα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών διευκολύνουν πολύ αυτή την κατάσταση μετατροπής της γνώσης. Στην υψηλή 
βαθμίδα τώρα, ο συνδυασμός γίνεται αντιληπτός όταν μέσο-βραχυπρόθεσμες σκέψεις (όπως 
σκέψεις για νέα προϊόντα) συνδυάζονται και ολοκληρώνονται σε μεγάλες εταιρικές ιδέες (όπως το 
εταιρικό όραμα). 

Η Kraft General Foods είναι μια εταιρία που χρησιμοποιεί τον συνδυασμό για τη δημιουργία νέας 
γνώσης. Με συστήματα POS (Point of Sale) μπορεί και συγκεντρώνει στοιχεία για τον αριθμό των 
προϊόντων που πουλάει, πότε τα πουλάει και σε τι συνδυασμούς. Στη συνέχεια με διάφορες 
μεθόδους (πχ Data Mining) συνδυάζει τα στοιχεία αυτά για να βρει νέες μεθόδους και συστήματα 
προώθησης προϊόντων. Έτσι ουσιαστικά από την ήδη ρητή γνώση που έχει μπορεί και δημιουργεί 
καινούρια ρητή γνώση την οποία τη χρησιμοποιεί για να βελτίωση τη θέση της στον ανταγωνισμό. 

Εσωτερίκευση: Από ρητή γνώση σε άρρητη γνώση 

Η εσωτερίκευση είναι μια διαδικασία ενσωμάτωσης της ρητής γνώσης σε άρρητη. Μπορεί κανείς 
να πει ότι εκφράζεται από το γνωστό «μαθαίνω κάνοντας». Οι κανόνες και οι προτάσεις που 
διατυπώνονται με τη μορφή λέξεων μετατρέπονται σε άρρητη γνώση μέσω της σωματικής 
εμπειρίας. Οι εμπειρίες, δηλαδή, που αποκτώνται μέσω της κοινωνικοποίησης, της εξωτερίκευσης 
και του συνδυασμού εσωτερικεύονται στην άρρητη γνώση των ατόμων, στη μορφή πνευματικών 
μοντέλων ή τεχνικού know-how. 

Για να μετατραπεί ευκολότερα η ρητή γνώση σε άρρητη πρέπει να είναι σε μορφή λέξεων ή 
διαγραμμάτων σε κείμενα, εγχειρίδια ή προφορικές ιστορίες. Η τεκμηρίωση βοηθά τα άτομα να 
εσωτερικεύσουν τις εμπειρίες τους και έτσι να εμπλουτίσουν την άρρητη γνώση τους. Επιπλέον τα 
κείμενα και τα εγχειρίδια διευκολύνουν τη μεταφορά ρητής γνώσης σε άλλα άτομα, βοηθώντας τα 
έτσι να βιώσουν τις εμπειρίες κάποιου άλλου έμμεσα. Εσωτερίκευση όμως μπορεί να γίνει και 
χωρίς το βίωμα των εμπειριών κάποιου άλλου. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι τα διηγήματα και οι 
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ιστορίες οι οποίες κάνουν κάποια άτομα να αισθανθούν την πραγματικότητα και την ουσία τους και 
να βιώσουν έτσι τις δικές τους εμπειρίες. 

Στη συνέχεια η άρρητη αυτή γνώση, μέσω της κοινωνικοποίησης μεταφέρεται και στα υπόλοιπα 
μέλη του οργανισμού και γίνεται ουσιαστικά η προαναφερθείσα «ενίσχυση» της γνώσης από τον 
οργανισμό. Έτσι ξεκινάει ένας καινούριος κύκλος μετατροπών και δημιουργία νέας γνώσης. 

2.7.3 Η Έλικα Δημιουργίας της Γνώσης στους Οργανισμούς 

Όπως έχει γίνει ήδη κατανοητό η άρρητη γνώση εάν δεν γίνει ρητή δεν μπορεί να είναι 
αξιοποιήσιμη από τον οργανισμό συνολικά. Επίσης ένας απλός συνδυασμός κάποιων κομματιών 
ρητής γνώσης δεν διευρύνουν τη γνωστική βάση ενός οργανισμού. Η δημιουργία γνώσης από τον 
οργανισμό είναι μια δυναμική συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης. Αυτή η 
αλληλεπίδραση παίρνει μορφή σαν αλλαγές μεταξύ των τεσσάρων καταστάσεων μετατροπής της 
γνώσης. 

Καταρχάς με την κοινωνικοποίηση ορίζεται ένα πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων. Αυτό 
το πεδίο διευκολύνει το μοίρασμα της εμπειρίας και των πνευματικών μοντέλων των μελών. Στη 
συνέχεια η εξωτερίκευση προκαλείται με το διάλογο και τον ομαδικό συλλογισμό. Η χρήση 
κατάλληλων μεταφορών ή αναλογιών βοηθά στην σύνταξη και άρθρωση άρρητης γνώσης που 
αλλιώς είναι δύσκολο να μεταδοθεί. Στη συνέχεια ο συνδυασμός προκαλείται με τη σύνδεση της 
νεοδημιουργηθείσας γνώσης και της ήδη υπάρχουσας και στη αποκρυστάλλωσή τους σε νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή διοικητικών συστημάτων. Τέλος η πράξη της νέας γνώσης (μαθαίνω 
κάνοντας) προκαλεί την εσωτερίκευση. Στη συνέχεια όπως προαναφέρθηκε ξεκινάει ένας νέος 
κύκλος μετατροπών και έχουμε την έλικα της γνώσης (Σχήμα 2.5). 

Η γνώση που παράγεται σε κάθε μία από τις τέσσερις καταστάσεις δημιουργίας της γνώσης, είναι 
διαφορετική. Σύμφωνα με τους Nonaka και Takeuchi η γνώση που παράγεται κατά την 
κοινωνικοποίηση ονομάζεται «συγκλίνουσα γνώση» και αποτελείται από κοινά πνευματικά 
μοντέλα και τεχνικές ικανότητες. Κατά την εξωτερίκευση δημιουργείται «εννοιολογική γνώση», 
δηλαδή γνώση που είναι τεκμηριωμένη και στηρίζεται σε αρχές. Ο συνδυασμός δημιουργεί 
«συστημική γνώση», δηλαδή πρωτότυπα και νέες τεχνολογίες. Τέλος η εσωτερίκευση παράγει τη 
«λειτουργική γνώση» η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή και την ενσωμάτωση της νέας 
γνώσης στον οργανισμό. Για παράδειγμα η συγκλίνουσα γνώση για τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών μετατρέπεται σε εννοιολογική γνώση για ένα νέο προϊόν μέσω της κοινωνικοποίησης 
και της εξωτερίκευσης. Στη συνέχεια μαζί με την ήδη υπάρχουσα γνώση και τεχνολογίες μέσω του 
συνδυασμού μετατρέπεται σε νέες μεθόδους παραγωγής ενός πρωτοτύπου δηλαδή συστημική 
γνώση. Τέλος μέσω της εσωτερίκευσης αυτή η γνώση γίνεται λειτουργική (τεχνογνωσία) για 
μαζική παραγωγή του νέου προϊόντος από τον οργανισμό. Συνήθως αυτή η λειτουργική γνώση 
είναι και αυτή που προκαλεί νέο κύκλο δημιουργίας γνώσης. 
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Σχήμα 2.5: Η έλικα της γνώσης32

Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν την επιστημολογική διάσταση, υπάρχουν ταυτόχρονες διεργασίες στην 
οντολογική διάσταση. Σύμφωνα λοιπόν με τους Nonaka και Takeuchi: «η κινητοποιημένη γνώση 
ενισχύεται από τον οργανισμό μέσω των τεσσάρων καταστάσεων μετατροπής της γνώσης και 
σχηματοποιείται σε υψηλότερα οντολογικά επίπεδα»33. Έτσι δημιουργείται μια τρισδιάστατη 
έλικα δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης καθώς η αλληλεπίδραση της ρητής με την άρρητη γνώση 
γίνεται σε όλο μεγαλύτερη κλίμακα και μεταβαίνει σε υψηλότερα οντολογικά επίπεδα. Συνεπώς η 
δημιουργία γνώσης από τους οργανισμούς είναι μια «σπειροειδής» διαδικασία η οποία αρχίζει από 
το ατομικό επίπεδο και πηγαίνει σε υψηλότερο επίπεδο μέσω της διεύρυνσης της επικοινωνίας και 
της αλληλεπίδρασης σε επίπεδο τομέα, τμήματος, λειτουργιών και οργανισμού (Σχήμα 2.6). 

 
Επιστημολογική 
Διάσταση 

Οντολογική 
Διάσταση 

Ρητή Γνώση 

Άρρητη Γνώση 

Άτομο Ομάδα Οργανισμός Δίκτυο Οργανισμών 

 

                                                 
32 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 71 

33 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 72 
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Σχήμα 2.6: Έλικα δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης34

2.7.4 Παράγοντες που Καθιστούν Δυνατή τη Δημιουργία Γνώσης στους 
Οργανισμούς 

Ο ρόλος του οργανισμού στη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης είναι να παρέχει το κατάλληλο 
περιβάλλον για να διευκολυνθούν οι ομαδικές δραστηριότητες, αλλά και η δημιουργία και 
συγκέντρωση γνώσης στο ατομικό επίπεδο. Κατά τους Nonaka και Takeuchi υπάρχουν πέντε 
παράγοντες που απαιτούνται στο επίπεδο οργανισμού για να προάγουν την έλικα της γνώσης. 

Πρόθεση 

Η έλικα της γνώσης προωθείται από την προσήλωση του οργανισμού στους στόχους του ή με άλλα 
λόγια την πρόθεση του. Η πρόθεση επιχειρησιακά συνήθως παίρνει τη μορφή της στρατηγικής. 
Από τη μεριά της δημιουργίας της γνώσης, η ουσία αυτής της στρατηγικής βρίσκεται στην 
ανάπτυξη της ικανότητας του οργανισμού να αποκτήσει δημιουργήσει, να συσσωρεύσει και να 
αξιοποιήσει τη γνώση. Το πιο κρίσιμο στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής είναι να δημιουργήσει 
ένα όραμα για το τι είδους γνώση θα πρέπει να αναπτυχθεί και να ενταχθεί αυτό στο σύστημα 
διοίκησης του οργανισμού. 

Η πρόθεση του οργανισμού παρέχει το σημαντικότερο κριτήριο για να κριθεί η αξία συγκεκριμένης 
γνώσης που δημιουργήθηκε ή παρατηρήθηκε. Με άλλα λόγια εάν η γνώση αυτή δεν περιέχεται 
στην πρόθεση του οργανισμού δεν έχει καμία αξία για αυτόν και η περαιτέρω ανάπτυξή της είναι 
σπατάλη πόρων. Τέλος η πρόθεση δίνει στους εργαζόμενους του οργανισμού ένα στόχο και 
καλλιεργεί την αφοσίωσή τους σε αυτόν. Έτσι αντί να βασίζεται μόνο στον τρόπο σκέψης και τη 
συμπεριφορά των ατόμων, ο οργανισμός μπορεί να τα αναπροσανατολίσει και να τα προάγει μέσω 
της συλλογικής τους εστίασης. 

Αυτονομία 

Ένας δεύτερος παράγοντας για την προώθηση της έλικας της γνώσης είναι η αυτονομία. Στο 
ατομικό επίπεδο σε όλα τα μέλη ενός οργανισμού πρέπει να επιτρέπεται να δρουν αυτόνομα μέχρι 
εκεί βέβαια που επιτρέπουν οι περιστάσεις. Επιτρέποντας τους να δρουν αυτόνομα, ο οργανισμός 
αυξάνει τις πιθανότητες να εισάγουν απροσδόκητες ευκαιρίες. Η αυτονομία επίσης αυξάνει την 
πιθανότητα τα άτομα να υποκινηθούν να δημιουργήσουν νέα γνώση. Ακόμα τα αυτόνομα άτομα 
δρουν σαν μέρος του συνολικού οργανισμού και πρωτότυπες ιδέες που πηγάζουν από αυτά 
διαχέονται στην ομάδα και στη συνέχεια στον υπόλοιπο οργανισμό. Από τη μεριά της δημιουργίας 
γνώσης, ένας τέτοιος οργανισμός είναι πιο πιθανό να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην απόκτηση, 
μετάφραση και συσχέτιση πληροφοριών. 

Ένας οργανισμός ο οποίος διασφαλίζει την αυτονομία των μελών του είναι σε πλήρη αναλογία με 
τα φυσικά όντα. Οι ζώντες οργανισμοί αποτελούνται από διάφορα όργανα, τα οποία αποτελούνται 
με τη σειρά τους από διάφορα κύτταρα. Οι σχέσεις μεταξύ οργανισμών-οργάνων και οργάνων-
κυττάρων δεν είναι ούτε κυριάρχου-κυριαρχούμενου, ούτε συνόλου-τμήματος. Η κάθε μονάδα, σαν 
ένα αυτόνομο κύτταρο ελέγχει όλες τις λειτουργίες και αλλαγές που γίνονται μέσα του. Ανάλογα τα 
αυτόνομα άτομα σε έναν οργανισμό θέτουν μόνοι τους τα όρια των καθηκόντων τους με απώτερο 
σκοπό την εκπλήρωση του σκοπού που θέτει η πρόθεση του οργανισμού. Ένα πολύ ισχυρό 
εργαλείο που εξασφαλίζει την αυτονομία των ατόμων είναι η αυτό-οργανωμένη ομάδα (self-
organizing team). Αυτή η ομάδα είναι δια-τμηματική, αποτελούμενη από μέλη από διαφορετικές 
                                                 
34 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 72 
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διαδικασίες του οργανισμού και έτσι μπορεί να πραγματοποιήσει πολλές λειτουργίες ενισχύοντας 
και εξιδανικεύοντας τις ατομικές ιδέες σε υψηλότερα κλιμάκια. Έτσι η ομάδα μπορεί να 
πραγματοποιεί παράλληλα κάποιες λειτουργίες και να κινείται σαν ομάδα του ράγκμπι προς τον 
κοινό σκοπό, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σειριακό τρόπο.  

 

Τύπος Α

R&D Μάρκετινγκ Παραγωγή 

Τύπος Β

Φάση 1 3 2 

Φάση 1 3 2 

Τύπος Γ
Φάση 1 3 2 

 
Σχήμα 2.7: Σειριακές (Α) και επικαλυπτόμενες (Β και Γ) φάσεις ανάπτυξης 

Διακύμανση και Δημιουργικό Χάος 

Ο τρίτος παράγοντας που προάγει την έλικα της γνώσης είναι η διακύμανση και το δημιουργικό 
χάος, τα οποία διεγείρουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανισμού και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η διακύμανση πρέπει να τονιστεί δεν είναι αταξία, απλά τάξη που το μοτίβο της 
είναι δύσκολο να καθοριστεί. Έτσι ο οργανισμός που είναι ανοικτός στο περιβάλλον του, μπορεί να 
την χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να βελτιώσει το σύστημα γνώσης που έχει. Όταν η διακύμανση 
εισαχθεί στον οργανισμό – από το περιβάλλον –, τα μέλη του αντιμετωπίζουν μία «αποσύνθεση» 
των ρουτινών τους, των συνηθειών τους και των γνωστικών πλαισίων τους. Με την έννοια 
αποσύνθεση νοείται η διακοπή του συνηθισμένου, άνετου τρόπου ζωής και εργασίας. Έτσι το 
άτομο έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει τον θεμελιώδη τρόπο που σκέφτεται και τις προοπτικές 
του, δηλαδή την βασική του στάση απέναντι στον κόσμο. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή και 
απαιτεί την πλήρη αφοσίωση του ατόμου. Έχει ανάγκη το διάλογο ως βασικό μέσο κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης με αποτέλεσμα την σύλληψη νέων ιδεών. Έτσι τελικά από τη διακύμανση του 
περιβάλλοντος προκύπτει νέα γνώση για τον οργανισμό. 

Χάος τώρα μέσα στον οργανισμό δημιουργείται όταν ο οργανισμός αντιμετωπίζει μία κρίση, ή 
μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά όταν τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη προσπαθούν να 
δημιουργήσουν κλίμα κρίσης θέτοντας πολύ απαιτητικούς στόχους. Αυτό το σκόπιμο κατά τα άλλα 
χάος, το οποίο οι Nonaka και Takeuchi ονομάζουν δημιουργικό χάος, αυξάνει την ένταση που 
υπάρχει στον οργανισμό και εστιάζει την προσοχή των μελών του οργανισμού στον ορισμό και τη 
λύση του προβλήματος. Πρέπει να τονιστεί ότι για να υπάρξουν τα οφέλη του δημιουργικού χάους, 
είναι απαραίτητο τα μέλη του οργανισμού να μπορούν να σκεφτούν πριν να πράξουν. Βεβιασμένες 
πράξεις χωρίς σκέψη οδηγούν σε καταστρεπτικό χάος. Όπως λεει και η Leonard-Barton 
διευθύντρια της Nissan: «η καινοτομία δημιουργείται στο όρια του τρόπου σκέψης, αλλά τέτοια 
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όρια πρέπει να υπάρχουν»35. Ο οργανισμός που θέλει πραγματικά να παράγει γνώση πρέπει 
θεσπίσει τον κανόνα της σκέψης πριν την πράξη, κάνοντας έτσι το χάος δημιουργικό.  

Τελειώνοντας μπορεί κάποιος να πει ότι η διακύμανση στο περιβάλλον και στον οργανισμό μπορεί 
να προκαλέσει δημιουργικό χάος το οποίο προκαλεί και ενδυναμώνει την αφοσίωση των ατόμων. 

Πλεονασμός 

Ο πλεονασμός είναι ο τέταρτος παράγοντας, κατά τους Nonaka και Takeuchi, ο οποίος επιτρέπει 
στην έλικα της γνώσης να λαμβάνει χώρα σε όλο τον οργανισμό. Η παραδοσιακή δυτική σχολή του 
μάνατζμεντ θεωρεί τον πλεονασμό σαν σπατάλη των πόρων αφού είναι άσκοπη επανάληψη. Όμως 
οι Nonaka και Takeuchi – έχοντας σαν παράδειγμα τις Ιαπωνικές επιχειρήσεις – υποστηρίζουν ότι 
αυτή η επικάλυψη των πληροφοριών και της γνώσης γύρω από επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
διοικητικές υπευθυνότητες και της εταιρίας σαν σύνολο είναι κάθε άλλο παρά σπατάλη.  

Για να υπάρξει δημιουργία γνώσης στον οργανισμό, μια ιδέα η οποία δημιουργήθηκε από ένα 
άτομο ή μια ομάδα πρέπει να μοιραστεί με άλλα άτομα τα οποία μπορεί να χρειάζονται τη 
συγκεκριμένη ιδέα. Το μοίρασμα πλεοναζόντων πληροφοριών προάγει το μοίρασμα της άρρητης 
γνώσης, επειδή τα άτομα μπορούν να αισθανθούν αυτό που οι άλλοι προσπαθούν να εκφράσουν, 
και αποκτούν έτσι μια κοινή εκκίνηση. Από αυτή την άποψη, ο πλεονασμός των πληροφοριών 
επιταχύνει τη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. Ο πλεονασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη 
φάση ανάπτυξης μιας ιδέας, όταν είναι πολύ σημαντική η έκφραση μιας εικόνας ριζωμένης στην 
άρρητη γνώση. 

Ο πλεονασμός των πληροφοριών είναι επίσης πολύ σημαντικός γιατί βοηθά τα άτομα να 
καταλαβαίνουν ποια είναι η θέση τους στον οργανισμό, πράγμα το οποίο με τη σειρά του βοηθά 
στον έλεγχο της κατεύθυνσης της ατομικής σκέψης και πράξης. Τα άτομα δεν είναι απομονωμένα 
μεταξύ τους αλλά συνδέονται χαλαρά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται ασυνήθιστα κανάλια 
επικοινωνίας. Έτσι ο πλεονασμός δημιουργεί ένα αυτοελεγχόμενο μηχανισμό ο οποίος εστιάζει το 
σύνολο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι και οι Davenport και Prusak έχουν μιλήσει για την ανάγκη τα άτομα 
που συμμετέχουν σε κάποιου είδους επικοινωνία, να έχουν κοινή «γλώσσα», ή αλλιώς όπως το 
αποκαλούν αυτοί «κοινό έδαφος» (Common Ground) 36. Παρόλο το όνομα πάντως, ουσιαστικά 
είναι η έννοια του πλεονασμού των Nonaka και Takeuchi. 

Βέβαια ο πλεονασμός δεν πρέπει να είναι υπερβολικός αφού αυξάνει το ποσό των πληροφοριών 
προς επεξεργασία και μπορεί να δημιουργήσει υπερφόρτιση. Επίσης αυξάνει το κόστος 
δημιουργίας της γνώσης, τουλάχιστον βραχυχρόνια. Γι’ αυτό μια ισορροπία μεταξύ δημιουργίας 
και επεξεργασίας πληροφοριών είναι απαραίτητη. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δημιουργηθεί πλεονασμός μέσα σε έναν οργανισμό. Ένας είναι να 
υιοθετηθεί μια επικαλυπτόμενη προσέγγιση στην ανάπτυξη προϊόντων – πολύ συνηθισμένη 
μέθοδος στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις (η μέθοδος ράγκμπι) – κατά την οποία διαφορετικά 
λειτουργικά τμήματα δουλεύουν σε συνεργασία μεταξύ τους. Άλλος τρόπος είναι να χωριστεί το 
τμήμα ή η ομάδα ανάπτυξης και το μάθε μέρος να προσπαθεί να λύσει το ίδιο πρόβλημα αλλά με 

                                                 
35 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 61 

36 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 97 
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διαφορετική προσέγγιση. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός που αναπτύσσεται αναγκάζει τις ομάδες να 
δουν ένα έργο από διαφορετικές προοπτικές. Ακόμα η στρατηγική εναλλαγή των εργαζομένων 
μεταξύ τελείως διαφορετικών θέσεων εργασίας ή λειτουργιών είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
δημιουργείται πλεονασμός πληροφοριών. 

Απαραίτητη Ποικιλία 

Ο πέμπτος και τελευταίος απαραίτητος παράγοντας για τη πρόοδο της έλικας της γνώσης είναι η 
ποικιλία. Η εσωτερική ποικιλία ενός οργανισμού μπορεί να ταιριάξει στην ποικιλομορφία και την 
πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος και έτσι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του περιβάλλοντος. 
Τα μέλη του οργανισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλά απρόοπτα εάν διαθέτουν την 
απαραίτητη ποικιλία, η οποία μπορεί να προαχθεί με το να συνδυάζονται οι πληροφορίες 
διαφορετικά, ευέλικτα και γρήγορα και με το να παρέχεται ίση πρόσβαση στις πληροφορίες από 
όλα τα μέλη του οργανισμού. Για να μεγιστοποιηθεί η ποικιλία, ο καθένας στον οργανισμό πρέπει 
να είναι διαβεβαιωμένος ότι έχει την γρηγορότερη δυνατή πρόσβαση στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ποικιλία των απαραίτητων πληροφοριών. Όταν υπάρχουν διαφορές μέσα σε έναν 
οργανισμό όσον αφορά την πρόσβαση της γνώσης, κάποια μέλη εμποδίζονται στο να βρουν και να 
ερμηνεύσουν νέες πληροφορίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπερισχύουν οι ερμηνείες εκείνων που 
έχουν άμεση πρόσβαση και άρα η αντίδραση του οργανισμού να είναι μονόπλευρη. 

Η ανάπτυξη ενός επίπεδου και ευέλικτου οργανισμού, στον οποίο οι διαφορετικές του μονάδες 
είναι διασυνδεόμενες με δίκτυα πληροφοριών είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η 
πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος. Ένας άλλος τρόπος είναι η συχνή αλλαγή της δομής του 
οργανισμού. 

2.8. ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Οι Nonaka και Takeuchi και στη συνέχεια οι Von Krogh, Ichijo και Nonaka, έχουν προτείνει ένα 
ολοκληρωμένο μοντέλο των διαδικασιών οργανωσιακής δημιουργίας γνώσης. Το μοντέλο αυτό 
βασίζεται στις τέσσερις καταστάσεις δημιουργίας γνώσης και αποτελείται από πέντε φάσεις. Οι 
φάσεις αυτές είναι: 1) Μοίρασμα της Άρρητης Γνώσης, 2) Δημιουργία Ιδεών, 3) Δικαιολόγηση 
Ιδεών, 4) Δημιουργία Αρχέτυπου και 5) Αξιοποίηση της Γνώσης37. Στη συνέχεια οι αυτές οι πέντε 
φάσεις αναλύονται διεξοδικότερα. 

2.8.1 Μοίρασμα της Άρρητης γνώσης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η άρρητη γνώση, η οποία είναι και η βάση για την οργανωσιακή 
δημιουργία γνώσης, κρατείται σε ατομικό επίπεδο από τα μέλη του οργανισμού. Έτσι είναι φυσικό 
σε πρώτη φάση να υπάρξει εστίαση σε αυτή την πλούσια και ανεκμετάλλευτη πηγή νέας γνώσης. Η 
δυσκολία όμως επικοινωνίας και μεταφοράς αποτελεί εμπόδιο. Έτσι το μοίρασμα αυτής της γνώσης 
μεταξύ ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα, προοπτικές και κίνητρα, γίνεται κρίσιμο βήμα για την 
οργανωσιακή δημιουργία γνώσης. Τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τα πνευματικά μοντέλα των 
ατόμων πρέπει να μοιραστούν έτσι ώστε να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το μοίρασμα, είναι απαραίτητο ένα πεδίο στο οποίο τα άτομα θα 
μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τόσο μέσω διαλόγων πρόσωπο με πρόσωπο, όσο και 
εικονικά σε συνεργατικά περιβάλλοντα, στα οποία το βασικό είδος λογισμικού που το υποστηρίζει 
είναι το GroupWare. Ουσιαστικά αναφέρεται στην τεχνολογία που έχει ως σκοπό να διευκολύνει 

                                                 
37 Οι αγγλικοί όροι είναι αντίστοιχα: 1) Sharing Tacit Knowledge, 2) Creating Concepts, 3) Justifing Concepts, 
4)Building an Archetype, 5) Cross-Leveling of Knowledge 
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την συνεργασία ,μεταξύ ομάδων. Τεχνολογία που μπορεί συμβάλει στον αυτοματισμό της 
επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων. Ο όρος συνήθως αναφέρεται 
σε μια συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών που στηρίζεται σε σύγχρονες υπολογιστικές 
τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα βιντεοτηλέφωνα και η διαδικτυακές συνομιλίες. 
Έτσι θα μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να συγχρονίσουν τους σωματικούς και 
πνευματικούς ρυθμούς. Το τυπικό πεδίο τέτοιας αλληλεπίδρασης είναι η αυτό-οργανωμένη ομάδα, 
στην οποία τα μέλη από διαφορετικά λειτουργικά τμήματα εργάζονται μαζί για να πετύχουν ένα 
κοινό στόχο. Η αυτό-οργανωμένη ομάδα διευκολύνει την διαδικασία οργανωσιακής δημιουργία 
γνώσης μέσω της απαραίτητης ποικιλίας των μελών της, τα οποία υπόκεινται σε πλεονασμό 
πληροφοριών και μοιράζονται τις ερμηνείες τους για την πρόθεση του οργανισμού. Η διοίκηση 
εισάγει δημιουργικό χάος θέτοντας προκλητικούς στόχους και δίνοντας στα μέλη της ομάδας 
μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας. Τέλος η αυτόνομη ομάδα αρχίζει να θέτει τα δικά της λειτουργικά 
όρια και σαν μονάδα αρχίζει να αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον συγκεντρώνοντας ρητή 
και άρρητη γνώση. 

2.8.2 Δημιουργία Ιδεών 

Στη δεύτερη φάση γίνεται η πιο εντατική αλληλεπίδραση μεταξύ άρρητης και ρητής γνώσης. Όταν 
στο πεδίο της αλληλεπίδρασης δημιουργηθεί ένα κοινό πνευματικό μοντέλο, η αυτό-οργανωμένη 
ομάδα το εκφράζει με συνεχή διάλογο, στη μορφή συλλογικής σκέψης. Το κοινό άρρητο 
πνευματικό μοντέλο εκφράζεται με λέξεις και φράσεις και τελικά σχηματοποιείται σε ρητές ιδέες. 
Κατά μια έννοια αυτή η φάση αντιστοιχεί με την εξωτερίκευση. Η διαδικασία μετατροπής της 
άρρητης σε ρητή γνώση διευκολύνεται με τη χρήση με πολλές μεθόδους συζήτησης, όπως 
αφαίρεση και η επαγωγή. 

Σε αυτή τη φάση οι ιδέες δημιουργούνται συνεργατικά μέσω του διαλόγου. Η αυτονομία βοηθά τα 
μέλη της ομάδας να έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και η πρόθεση να συγκλίνουν τελικά 
όλοι αυτοί οι τρόποι σε μία κατεύθυνση. Η απαραίτητη ποικιλία βοηθά την ομάδα να δημιουργήσει 
νέες ιδέες με το να προσφέρει διαφορετικές οπτικές γωνίες ή προοπτικές για να αντιμετωπιστεί ένα 
πρόβλημα. Η διακύμανση και το δημιουργικό χάος, είτε από το εσωτερικό ή το εξωτερικό 
περιβάλλον, επίσης βοηθούν τα μέλη να αλλάξουν το θεμελιώδη τρόπο σκέψεώς τους. Τέλος ο 
πλεονασμός των πληροφοριών καθίσταται ικανά τα μέλη της ομάδας να καταλάβουν καλύτερα την 
περιγραφική γλώσσα και να αποκρυσταλλώσουν τα κοινά τους πνευματικά μοντέλα. 

2.8.3 Δικαιολόγηση Ιδεών 

Σύμφωνα με τη θεωρία των Nonaka και Takeuchi, γνώση είναι δικαιολογημένη αληθινή πίστη. Οι 
νέες ιδέες που δημιουργούνται από τα άτομα ή την ομάδα λοιπόν, πρέπει να δικαιολογούνται σε 
κάποιο σημείο της διαδικασίας. Δικαιολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία οι νέες ιδέες 
προσδιορίζεται αν είναι αληθινά χρήσιμες για τον οργανισμό και την κοινωνία. Ενώ οι εργαζόμενοι 
δικαιολογούν και κοσκινίζουν τις πληροφορίες, τις ιδέες και τη γνώση συνεχώς και ασυναίσθητα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο οργανισμός είναι αναγκασμένος να πραγματοποιεί τη 
δικαιολόγηση με πιο επίσημο τρόπο. Έτσι ο οργανισμός ελέγχει εάν η πρόθεση μένει άθικτη και 
εξακριβώνει εάν οι ιδέες που δημιουργήθηκαν ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας σε μεγάλο 
βαθμό. Η πιο κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτή η διαδικασία είναι αμέσως μετά τη δημιουργία των 
ιδεών. 

Για τις επιχειρήσεις, τα κριτήρια δικαιολόγησης περιλαμβάνουν το κόστος, το περιθώριο κέρδους 
και το βαθμό που η ιδέα μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Τα κριτήρια όμως 
αυτά μπορούν εκτός από ποσοτικά να είναι και ποιοτικά. Τέτοια κριτήρια περιλαμβάνουν αξίες 
όπως περιπέτεια, ρομαντισμό, και καλαισθησία. Η ανωτέρα διοίκηση λοιπόν έχει καθήκον να 
ορίσει να κριτήρια δικαιολόγησης στη μορφή επιχειρησιακής πρόθεσης, η οποία εκφράζεται στη 
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μορφή της στρατηγικής ή του εταιρικού οράματος. Αλλά και η μεσαία διοίκηση μπορεί επίσης να 
σχηματίσει τα κριτήρια δικαιολόγησης στη μορφή ιδεών μέσης εμβέλειας. Όμως και οι υπόλοιπες 
επιχειρησιακές μονάδες μες τα όρια της αυτονομίας που τους δίνεται να ορίσουν τα δικά τους υπό-
κριτήρια. Τα κριτήρια δικαιολόγησης του οργανισμού πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα 
αξιών και αναγκών της κοινωνίας στο σύνολό της, πράγμα το οποίο πρέπει να αντανακλάται στην 
πρόθεση του. Σε αυτό το σημείο ο πλεονασμός βοηθάει στη διαδικασία δικαιολόγησης και στο να 
μη γίνονται παρεξηγήσεις πάνω στην πρόθεση του οργανισμού. 

2.8.4 Δημιουργία Αρχετύπου 

Στην τέταρτη φάση, η δικαιολογημένη ιδέα μετατρέπεται σε κάτι χειροπιαστό, δηλαδή σε ένα 
αρχέτυπο. Το αρχέτυπο μπορεί να είναι ένα πρωτότυπο στην περίπτωση ανάπτυξης ενός νέου 
προϊόντος, ή ένα μοντέλο λειτουργικού μηχανισμού στην περίπτωση ανάπτυξης υπηρεσιών ή 
οργανωσιακής καινοτομίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δημιουργείται συνδυάζοντας νέα ρητή 
γνώση με ήδη υπάρχουσα. Στη δημιουργία πρωτοτύπου, για παράδειγμα, η ρητή γνώση που 
συνδυάζεται μπορεί να είναι τεχνολογίες ή εξαρτήματα. Επειδή οι δικαιολογημένες ιδέες, που είναι 
ρητές, μετατρέπονται σε αρχέτυπα, που είναι και αυτά ρητά, αυτή η φάση μπορεί να πει κανείς ότι 
μοιάζει με το συνδυασμό. 

Επειδή αυτή η φάση είναι πολύπλοκη, είναι απαραίτητη η δυναμική συνεργασία μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων του οργανισμού. Η απαραίτητη ποικιλία και ο πλεονασμός, διευκολύνουν 
αυτή τη διαδικασία. Η πρόθεση του οργανισμού είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη 
μετατροπή των διαφόρων ειδών know-how και τεχνολογιών οι οποίες βρίσκονται στον οργανισμό, 
καθώς και στην προώθηση των διαπροσωπικών και διατμηματικών συνεργασιών. Αντιθέτως η 
αυτονομία και η διακύμανση γενικά δεν είναι τόσο σχετικές σε αυτή τη φάση δημιουργία 
οργανωσιακής γνώσης. 

2.8.5 Αξιοποίηση της Γνώσης 

Η δημιουργία οργανωσιακής γνώσης είναι μια διαδικασία συνεχής, η οποία αυτό-αναβαθμίζεται 
συνεχώς. Δεν σταματάει σε ένα καινούριο αρχέτυπο. Αντιθέτως, η νέα ιδέα που δημιουργήθηκε, 
δικαιολογήθηκε και μοντελοποιήθηκε κινείται σε ένα διαφορετικό οντολογικό επίπεδο. Αυτή η 
αλληλεπιδραστική και ελικοειδής διαδικασία, το οποίο οι Nonaka και Takeuchi ονομάζουν 
αξιοποίηση της γνώσης, συμβαίνει και ενδο-οργανωσιακά και δια -οργανωσιακά. 

Για την αποδοτική λειτουργία αυτής της φάσης, είναι απαραίτητο η κάθε μονάδα του οργανισμού 
να έχει την αυτονομία να πάρει τη γνώση που αναπτύχθηκε κάπου αλλού και να την εφαρμόσει 
ελεύθερα σε διαφορετικά επίπεδα και όρια. Η εσωτερική διακύμανση όπως η συχνή μεταφορά του 
προσωπικού διευκολύνει τη μεταφορά της γνώσης. Το ίδιο κάνουν και ο πλεονασμός των 
πληροφοριών και απαραίτητη ποικιλία. Τέλος στην ενδο-οργανωσιακή αξιοποίηση της γνώσης, η 
πρόθεση του οργανισμού δρα σαν μηχανισμός ελέγχου στο αν κάποια συγκεκριμένη γνώση πρέπει 
ή όχι να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. 

2.9. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
Όπως έχει γίνει αντιληπτό, η δημιουργία γνώσης είναι μια πολύ εύθραυστη διαδικασία, λόγω του 
ότι απαιτεί τη συμμετοχή και την απόλυτη και ανιδιοτελή συνεργασία μεταξύ ατόμων. Τα άτομα 
αυτά έχουν τις δικές τους ιδιοτροπίες, τα δικά τους συστήματα αξιών και διαφορετικές πνευματικές 
ικανότητες. Μέσα από αυτές και πολλές άλλες διαφορές αναφύονται πολλά εμπόδια για τη 
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δημιουργία γνώσης. Οι Von Krogh, Ichijo και Nonaka κατατάσσουν αυτά τα εμπόδια σε δύο 
κατηγορίες τα ατομικά και τα οργανωσιακά38. 

2.9.1 Ατομικά Εμπόδια 

Η δημιουργία γνώσης στο ατομικό επίπεδο περικλείει την ικανότητα αντιμετώπισης νέων 
καταστάσεων, γεγονότων, πληροφοριών και περιβάλλοντα. Αυτή μπορεί να εμποδιστεί από τη 
μειωμένη διευθέτηση (accommodation), την απειλή στην προσωπική εικόνα και τις προσωπικές 
ιστορίες των ατόμων. 

Η διευθέτηση39 είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα δίνουν νόημα σε νέα σήματα που 
δέχονται από το περιβάλλον, ξεχωρίζοντάς τα σαν κάτι που βρίσκεται έξω από αυτά που ήδη 
γνωρίζουν. Εάν απαιτείται απάντηση θα πρέπει να δοκιμάσουν νέες ενέργειες για τις νέες 
καταστάσεις. Στην περίπτωση όμως που η διευθέτηση γίνει πολύ δύσκολη μπορούν να 
εμφανιστούν εμπόδια για τη δημιουργία νέας γνώσης. Για παράδειγμα ένας εργάτης μπορεί να 
αντιμετωπίσει μια κατάσταση στην οποία η εμπειρία του δεν είναι επαρκής. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
τα άτομα αισθάνονται παγιδευμένα, μια συναισθηματική αντίδραση που δημιουργεί σημαντικά 
πνευματικά εμπόδια για τη δημιουργία γνώσης. Όσο πιο δύσκολη είναι η διευθέτηση, τόσο πιο 
αγχωμένο και πιεσμένο νιώθει το άτομο. 

Η νέα γνώση μπορεί επίσης να αποτελέσει απειλή για την προσωπική εικόνα ενός ατόμου. Για να 
καταφέρουν να διευθετήσουν τη νέα γνώση τα άτομα πρέπει να κάνουν αλλαγές στους εαυτούς 
τους. Για παράδειγμα αλλαγές στο επάγγελμα. Για τους περισσότερους όμως τέτοιες αλλαγές 
αποτελούν μια πολύ μεγάλη μετατοπίσεις από ποιοι πραγματικά είναι. Πράγματι, αυτό που 
γνωρίζει κανείς – και πως αυτό επηρεάζει αυτό που κάνει – είναι συχνά η ρίζα της προσωπικής του 
ταυτότητας. Επειδή λοιπόν η γνώση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική εικόνα, οι 
άνθρωποι συχνά αντιστέκονται σε οτιδήποτε νέο. 

Τέλος, σε κάθε κοινωνική συνάντηση οι άνθρωποι αρέσκονται στο να παρουσιάζουν τους εαυτούς 
τους μέσω ιστοριών ή προσωπικών διηγημάτων. Περιστασιακά προσπαθούν να εντυπωσιάσουν 
τους ακροατές τους δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες στιγμές και αγνοώντας άλλες. Λένε τέτοιες 
καλοφτιαγμένες ιστορίες στην προσπάθεια τους να προβάλλουν τους εαυτούς τους και να 
βελτιώσουν την εικόνα τους. Όμως, η γνώση που έχουν οι συνεργάτες ή ο μάνατζερ κάποιου για 
την εμπειρία του, θα τους κάνει να ζητήσουν τη βοήθειά του όταν τους χρειαστεί και να τον 
τοποθετήσουν στην κατάλληλη θέση. Οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να διευθετήσουν νέα γνώση 
η οποία έρχεται σε ρήξη και υπονομεύει τις προσωπικές τους ιστορίες, ειδικά εάν αυτή η γνώση 
μεταδίδεται από άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο. Δίνοντας λοιπόν λανθασμένα στοιχεία 
σαμποτάρεται όλη η διαδικασία δημιουργίας γνώσης. 

Οι εργαζόμενοι που έχουν τα πιο πάνω προβλήματα στη διαδικασία δημιουργίας γνώσης, μπορεί να 
υποχωρήσουν ή να μειώσουν τη συνεργασία τους στο ελάχιστο. Με τον όρο υποχώρηση νοείται η 
πνευματική υποχώρηση από τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια, ομάδες ή κοινότητες. Όμως αυτή η 
πνευματική υποχώρηση είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο για την ομαδική δημιουργία γνώσης. 

                                                 
38 Von Krogh Georg, Ichijo Kazuo, Nonaka Ikujiro, Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of 
Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation, Oxford University Press, New York, 2000, σελ. 19 

39 Η διευθέτηση σύμφωνα με τον Jean Piaget είναι μία από τις δίδυμες λειτουργίες του εγκεφάλου. Η άλλη είναι η 
αφομοίωση και είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα ενοποιούν τα σήματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον στις 
ήδη υπάρχουσες εμπειρίες τους. Με άλλα λόγια η αφομοίωση είναι ο τρόπος που τα άτομα δίνουν νόημα και 
καταλαβαίνουν τον κόσμο. 
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2.9.2 Οργανωσιακά Εμπόδια 

Κάθε μέλος μιας κοινότητας έχει μια μοναδική, προσωπική γνώση, μέρος της οποίας είναι άρρητη 
και δεν εξηγείται εύκολα στους υπόλοιπους. Οποτεδήποτε τα άτομα μοιράζουν αυτή τη γνώση σε 
μία ομάδα, πρέπει να δικαιολογούν δημοσίως αυτό που πιστεύουν. Έτσι προκύπτουν τα εξής 
οργανωσιακά εμπόδια στη δημιουργία γνώσης: 1) Ανάγκη για νόμιμη γλώσσα, 2) Οργανωσιακές 
ιστορίες, 3) Διαδικασίες και 4) Εταιρικό μοντέλο. Όπως τα ατομικά έτσι και τα οργανωσιακά 
εμπόδια προκύπτουν από τις φυσικές τάσεις των ανθρώπων. 

Για να μοιραστεί κάποιος αυτά που ξέρει, πρέπει η άρρητη γνώση να γίνει ρητή μέσω μιας κοινής 
γλώσσας, η οποία θα είναι αποδεκτή από τα άλλα μέλη της ομάδας και γενικότερα του οργανισμού. 
Το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι κάποια προσωπική γνώση μπορεί να εκφραστεί μόνο με 
τη χρήση λέξεων που μπορεί, τα άλλα μέλη του οργανισμού, να μην έχουν εξοικειωθεί. Μάλιστα η 
αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η μετάδοση νέων ιδεών μπορεί να απαιτούν 
καινούριες λέξεις. Χωρίς αυτές είναι αδύνατο να εκφραστούν και άρα να μεταδοθούν αυτές οι 
ιδέες. Όταν οι καινούριες λέξεις αναγνωριστούν γίνονται μέρος του λεξιλογίου της επιχείρησης. 
Ένας άλλος λόγος που απαιτείται νόμιμη γλώσσα είναι ότι η γνώση και η ικανότητα για διάκριση 
είναι στενά συνδεδεμένες. Έτσι κατά τη διάρκεια της έκφρασης και άρθρωσης της γνώσης, οι 
άνθρωποι κινούνται από γενικές διακρίσεις σε πιο λεπτομερείς. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, ένα 
λεξιλόγιο που να μπορεί να εκφράζει αυτές τις διακρίσεις. 

Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι οργανωσιακές ιστορίες κάθε είδους που υπάρχουν στους οργανισμούς. 
Αυτές αποτελούν ουσιαστικά τμήμα της μνήμης του οργανισμού ή κοινή κατανόηση του πως 
δουλεύουν τα πράγματα και επιτρέπουν στα άτομα να κανονικοποιούν τη συμπεριφορά τους. 
Επίσης βοηθούν τους ανθρώπους να προσανατολίσουν σε ότι αφορά θέματα σύνδεσης με τους 
συνεργάτες τους και θέματα κατανόησης των αξιών του οργανισμού. Έτσι όμως εμποδίζουν τα 
άτομα να εκφράσουν ιδέες που έρχονται σε αντίφαση με αυτές. Πολλές φορές μάλιστα οι ιστορίες 
αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές, πχ έναν εργαζόμενο που απέτυχε σε κάτι καινούριο, αποτυχημένες 
προσπάθειες εφαρμογής μιας νέας τεχνολογίες κτλ. Έτσι μπορεί να εμποδίζουν κάθε καινούρια 
ιδέα που έχει σχέση με το γεγονός που περιγράφουν, για παράδειγμα την εφαρμογή μιας νέας 
τεχνολογίας. Ακόμα οι οργανωσιακές ιστορίες μπορούν να κατευθύνουν τις προσπάθειες για 
εύρεση νέας γνώσης αλλού.  

Το τρίτο εμπόδιο είναι οι διαδικασίες. Από τη μία μεριά οι διαδικασίες αναπαριστούν εμπεδωμένη 
εμπειρία και επιτυχημένες λύσεις σε πολύπλοκα θέματα, κάνοντας έτσι τον οργανισμό πιο 
αποτελεσματικό και αποδοτικό στις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του. Από την άλλη όμως, με το να 
κατευθύνουν την επικοινωνία, να ορίζουν βήματα σχεδιασμού και να ελέγχουν την απόδοση 
μετρώντας την, μπορεί να δράσουν εναντίον της κοινής πίστης και να εμποδίσουν κάτι το 
καινούριο. Η δημιουργία νέας γνώσης έχει ανάγκη από χρόνο και πόρους. Στις περισσότερες 
επιχειρήσεις όμως οι διαδικασίες δεν επιτρέπουν στους εργαζόμενους να ασχοληθούν με θέματα 
που δεν περιγράφουν. Επιπλέον το μοίρασμα προσωπικής γνώσης που αμφισβητεί τις διαδικασίες 
του οργανισμού είναι δύσκολο, αφού είναι η γνώση είναι αντίθετη σε κάθε μηχανισμό που 
πιστεύεται ότι κάνει τον οργανισμό αποδοτικό. 

Το τελευταίο και κυριότερο – αφού τα περικλείει όλα – οργανωσιακό εμπόδιο είναι το εταιρικό 
μοντέλο. Ο στρατηγικός σκοπός, το όραμα ή η δήλωση αποστολής και οι θεμελιώδεις αξίες μιας 
επιχείρησης αποτελούν το εταιρικό μοντέλο. Το μοντέλο περιέχεται σε κάθε οργανισμό. Καθορίζει 
τα θέματα των συζητήσεων στις διοικητικές συζητήσεις, τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, τις βασικές 
ιστορίες και τις ρουτίνες που ακολουθούνται. Για να παραμείνει ένας οργανισμός συναφής, είναι 
απαραίτητο να έχει κοινούς στόχους, αξίες και πρότυπα. Γενικά το εταιρικό μοντέλο χρησιμεύει για 
να κοινωνικοποιήσει τα νέα μέλη του οργανισμού, κάνοντάς τα να ευθυγραμμιστούν με τον τρόπο 
σκέψης του οργανισμού. Όμως η έμφαση που δίνουν πολλοί διοικητικοί στο μοντέλο, μπορεί να 
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διαλύσει τη διαδικασία δημιουργίας γνώσης, αφού καθορίζει τη νομιμότητα της προσωπικής 
γνώσης μέσα στον οργανισμό. Η προσωπική γνώση που συμφωνεί με το μοντέλο γρήγορα θα 
αγκαλιαστεί από τους συναδέλφους, ενώ προσπάθειες που δεν συμφωνούν αντιμετωπίζονται με 
έντονο σκεπτικισμό. 

Εάν υπάρχει ένα από τα τέσσερα οργανωσιακά εμπόδια, η διορατικότητα των ατόμων μπορεί να 
μην διανύσει όλη τη διαδικασία δημιουργίας γνώσης. Η άρρητη γνώση δεν μπορεί να μοιραστεί, 
αφού κανένας άλλος στον οργανισμό δεν δέχεται νέα καινοτόμα γλώσσα. Τα άτομα, έχοντας 
χτυπήσει στον τοίχο του οργανισμού, έχουν σταματήσει να δημιουργούν νέες ιδέες και έχουν 
μετατραπεί σε παθητικούς συμμετέχοντες στον οργανισμό. Οι καλύτεροι εργαζόμενοι αφού 
δοκίμασαν, κουράστηκαν και εγκατέλειψαν τον οργανισμό και έτσι θα τον ανταγωνιστούν από έξω. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙΙΙΙΙ

                                                

  

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
Υπάρχει ευρύτατο φάσμα του Knowledge Management ορισμών και ερμηνειών. Αρκετοί ερευνητές 
και μάνατζερ έχουν προσπαθήσει να δώσουν ορισμούς. Σύμφωνα με τον Malhotra Y.: 

“Knowledge Management… embodies organizational processes that seek synergistic combination 
of data and information processing capacity of information technologies, and the creative and 
innovative capacity of human being”40

Ακόμα, σύμφωνα με τους Koulopoulos και Frappaolo: 

“Knowledge Management is the leveraging of collective wisdom to increase responsiveness and 
innovation”41

Τέλος, οι πιο πλήρης, κατά την άποψη των συγγραφέων, ορισμός του Knowledge Management 
είναι οι παρακάτω: 

«Knowledge Management is the art of transforming information and intellectual assets into 
enduring value for an organization’s clients and its people »42

«Το Knowledge Management είναι ένας νέος κλάδος της Διοικητικής Επιστήμης που αφορά στη 
συστηματική και συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό 
τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας»43.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι η πληροφορία είναι μία ροή μηνυμάτων ενώ η γνώση 
είναι ο συνδυασμός της πληροφορίας μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο που να της προσδίδει νόημα και 
δυναμική. Το Knowledge Management εξαρτάται λιγότερο από την ποσότητα της πληροφορίας 
από ότι από τον αριθμό των διασυνδέσεων που συνδέουν τις πληροφορίες και τους ανθρώπους. Η 
δυναμική αυτή διασύνδεση της γνώσης είναι η χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ του Knowledge 
Management και του Information Management. Με άλλα λόγια, το Information Management 
αποτελείται από προσχεδιασμένες απαντήσεις σε προβλεπόμενα ερεθίσματα ενώ το Knowledge 
Management αποτελείται από μη σχεδιασμένες (καινοτόμες) απαντήσεις σε απρόβλεπτα 
ερεθίσματα. 

 
40 Malhotra Y., World Wide Web Virtual Library on Knowledge Management, http:/www.brint.com από Koulopoulos 
M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United Kingdom, 1999, 
σελ. 38 

41 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 38 

42 Coopers & Lybrand, “The 21tst Century Business Environment”, working paper  

43 Μέντζας Γρηγόρης, Η Επιχείρηση της Γνώσης, πρόλογος στο βιβλίο Νονάκα Ικουζίρο, Τακεούτσι Χιροτάκα, Η 
Επιχείρηση της Γνώσης, εκδ. Καστανιώτη 2001, σελ. 12  
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Σχήμα 3.1: Διαφορές μεταξύ Information και Knowledge Management 

Όπως είναι κατανοητό, ανάλογη διαφορά παρουσιάζουν μεταξύ τους τα knowledge management 
projects και τα information management projects. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφορές τους εντοπίζονται 
στα παρακάτω: 

 

Knowledge management project Information management  project 

Οι στόχοι του εντοπίζουν στην προστιθέμενη 
αξία προς όφελος των εργαζομένων 

Οι στόχοι του εντοπίζουν στη διανομή και την 
πρόσβαση στην πληροφορία 

Ενισχύει τη βελτίωση των λειτουργιών και την 
καινοτομία 

Ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες 

Προσθέτει αξία με το να φιλτράρει, να 
συνθέτει, να μεταφράζει και να περικόπτει το 
περιεχόμενο της πληροφορίας. 

Διανείμει το ήδη διαθέσιμο περιεχόμενο με 
πολύ μικρή προστιθέμενη αξία 

Συνήθως συνεπάγεται ανάδραση και συνεχή 
συνεισφορά από τους χρήστες της γνώσης. 

Εντοπίζει στη μονόδρομη μεταφορά 
πληροφορίας 

Εντοπίζει σε ζητήματα όχι μόνο τεχνολογίας 
αλλά και επιχειρησιακής κουλτούρας 

Τοποθετεί πολύ μεγάλη έμφαση στην 
τεχνολογία. 

Αποτρέπει τη χρήση αυτοματοποιημένων 
διαδικασιών για τη συγκέντρωση της γνώσης. 

Θεωρεί ως δεδομένο ότι η συλλογή της 
πληροφορίας είναι αυτόματη. 

Πίνακας 3.1: Διαφορές μεταξύ των Knowledge και Information management projects44

                                                 
44 DeLong David, Davenport Tom, Beers Mike, Research Note: What is a Knowledge management project? 
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3.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
Σύμφωνα με τους Nonaka και Takeuchi τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα διοίκησης δεν επαρκούν για να 
μπορέσουν να υπάρξουν οι απαραίτητοι παράγοντες για τη δημιουργία γνώσης στους οργανισμούς. 
Είναι αναγκαία η σχηματοποίηση ειδικευμένων μονάδων διαχείρισης γνώσης οι οποίες έχουν 
κοινά γνωστικά πεδία και αλληλοσυνδεόμενα καθήκοντα. Ο ρόλος των μονάδων αυτών είναι η 
δημιουργία και η ανάπτυξη της γνώσης που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους και άλλων ανάλογων εργασιών. Τέτοιες μονάδες είναι και οι επιτροπές για την προώθηση του 
knowledge management, οι οποίες θέτουν στρατηγικούς και επενδυτικούς στόχους που αφορούν τη 
διαχείριση γνώσης.  

Η επιτυχία των παραπάνω διαδικασιών εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από την ύπαρξη και τη 
δημιουργία της κατάλληλης υποδομής που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να σχεδιάσει και να 
εφαρμόσει τη στρατηγική διαχείρισης γνώσης που της ταιριάζει. Η συμβολή των τεχνολογιών 
πληροφορικής στη διαχείριση οργανωσιακής γνώσης είναι ιδιαιτέρως φανερή στους τομείς 
επικοινωνίας και δικτύων. Ουσιαστικά ένα τέτοια σύστημα περιλαμβάνει την καταγραφή και 
ένωση ετερογενών δεδομένων και πηγών πληροφορίας και προωθεί την ανταλλαγή εμπειρίας 
μεταξύ των ειδικών. Το πιο κοινό εργαλείο σε ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης σε ένα οργανισμό, 
είναι μία Πύλη Επιχειρησιακής Γνώσης (Π.Ε.Γ.) στην οποία έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι, οι 
συνεργάτες, οι προμηθευτές και οι πελάτες (χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα 
συστήματα επιχειρηματικών πληροφοριών – Enterprise Information Systems, συστήματα 
διαχείρισης περιεχομένου – Content Management Systems). Με τη χρήση της, οι πληροφορίες, οι 
εφαρμογές και οι υπηρεσίες του συστήματος είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η 
πύλη παράλληλα λειτουργεί και ως μία κύρια είσοδος στις εφαρμογές και τις πληροφορίες της 
επιχείρησης συνολικά. Εξίσου σημαντικά εργαλεία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης είναι και 
ο χάρτης γνώσης και η μηχανή αναζήτησης. Ο πρώτος αναπαριστά τη γνώση με ένα λογικά 
δομημένο τρόπο, ενώ η μηχανή αναζήτησης επιτρέπει την ανάκληση και εμφάνιση πληροφοριών 
σχετικών με το αίτημα του χρήστη. Τέλος σε ένα τέτοιο σύστημα είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη 
τεχνολογικών εργαλείων συνεργασίας με απώτερο στόχο την βέλτιστη ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των απομακρυσμένων τμημάτων. Στη συνέχεια θα γίνει μια αναφορά στα κλασσικά 
μοντέλα διοίκησης και θα εξηγηθούν οι λόγοι που τα κάνουν ανεπαρκή για τη δημιουργία γνώσης. 
Μετά θα αναφερθεί το μοντέλο που προτείνουν οι Nonaka και Takeuchi. 

Το πρώτο είναι το κλασσικό ιεραρχικό μοντέλο που έχει τις ρίζες του στον Max Weber και τον 
Frederick Taylor και είναι το μοντέλο «Κορυφής Βάσης» (Top-Down). Σε αυτό το μοντέλο απλές 
και συγκεκριμένες πληροφορίες συγκεντρώνονται στα υψηλά διοικητικά στελέχη, τα οποία τις 
χρησιμοποιούν για τη δημιουργία σχεδίων και αποφάσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα τη βάση 
της διοικητικής πυραμίδας. Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται μέσω καταμερισμού της 
εργασίας, σύμφωνα με την οποία η ανώτατη διοίκηση δημιουργεί τις βασικές ιδέες και τα 
κατώτερα στρώματα φροντίζουν για την υλοποίησή τους. Οι ιδέες της ανώτατης διοίκησης 
μεταφράζονται σε συνθήκες λειτουργίας για τα μεσαία διοικητικά στελέχη, τα οποία αποφασίζουν 
για τα μέσα με τα οποία θα τα υλοποιήσουν. Οι αποφάσεις των μεσαίων διοικητικών στελεχών με 
τη σειρά τους αποτελούν τις συνθήκες λειτουργίας για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής που 
θα υλοποιήσουν τις αποφάσεις. Στην πρώτη γραμμή η εκτέλεση των εντολών γίνεται συνήθως 
ρουτίνα με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των εργαζομένων. Στο μοντέλο αυτό μόνο η ανώτατη 
διοίκηση δημιουργεί γνώση ενώ οι πιο κάτω βαθμίδες είναι επωμισμένες μόνο με την επεξεργασία 
ή την εφαρμογή αυτής της γνώσης χωρίς καμία αμφισβήτηση. 

Το δεύτερο είναι το μοντέλο «Βάσης-Κορυφής» (Bottom-Up). Αυτό το μοντέλο το εισήγαγαν οι 
επικριτές του προηγούμενου μοντέλου. Αντί για αυστηρή ιεραρχία και καταμερισμό της εργασίας 
υπάρχει αυτονομία. Ο οργανισμός είναι επίπεδος με οριζόντιο σχήμα. Η γνώση εδώ δημιουργείται 
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από τη χαμηλή βαθμίδα και σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται και από αυτή. Η ανώτερη διοίκηση το μόνο 
που κάνει είναι να χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, 
δουλεύοντας ανεξάρτητοι, τις υλοποιούν. Τα μέλη του οργανισμού προτιμούν να δουλεύουν 
ανεξάρτητα και υπάρχει λίγος διάλογος μεταξύ τους. Η γνώση όμως εξακολουθεί να παράγεται σε 
αυστηρά ατομικό επίπεδο και όχι σε ομαδικό. 

Αυτά τα δύο παραδοσιακά μοντέλα ενώ είναι συμπληρωματικά δεν είναι επαρκή για τη σωστή και 
ολοκληρωμένη δημιουργία της γνώσης. Το συγκεντρωτικό μοντέλο είναι καλό για τη διαχείριση 
της ρητής γνώσης, αλλά λόγω του ελέγχου της γνώσης από την κορυφή αγνοεί την άρρητη γνώση 
που αναπτύσσεται στους εργαζόμενους και τους μάνατζερ της πρώτης γραμμής. Το άλλο μοντέλο 
από την άλλη μεριά είναι πολύ καλό στη διαχείριση της άρρητης γνώσης, λόγω της έμφασης στους 
εργάτες της πρώτης γραμμής, αλλά λόγω της αυξημένης αυτονομίας καθιστά πολύ δύσκολη την 
κωδικοποίηση αυτής της γνώσης. Με άλλα λόγια το πρώτο μοντέλο δίνει έμφαση στη δημιουργία 
γνώσης μέσω του συνδυασμού και της εσωτερίκευσης, ενώ το δεύτερο μέσω της κοινωνικοποίησης 
και της εξωτερίκευσης. Ακόμα πρέπει να τονιστεί ότι και τα δύο μοντέλα αγνοούν πλήρως τον 
ρόλο των μεσαίων μάνατζερ θεωρώντας ότι το μόνο που κάνουν είναι να επεξεργάζονται 
πληροφορίες και όχι να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης. Αυτός είναι και ο 
λόγος που στη δύση οι μεσαίοι μάνατζερ απολύονται κατά δεκάδες από τις επιχειρήσεις. 

Έτσι για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα οι Nonaka και Takeuchi προτείνουν τη δημιουργία 
ενός άλλου μοντέλου, το οποίο το αποκαλούν «Μέσο-Κορυφή-Βάση» μοντέλο (Middle-up-down) 
και χρησιμοποιείται από τις Ιαπωνικές εταιρίες. Σε αυτό το μοντέλο δημιουργοί της γνώσης είναι οι 
μεσαίοι μάνατζερ, οι οποίοι είναι συχνά επικεφαλείς κάποιας ομάδας αποστολής45, μέσω μιας 
διαδικασίας που συμμετέχουν και οι ανώτερες και οι χαμηλές βαθμίδες. Η διαδικασία αυτή 
τοποθετεί τους μεσαίους μάνατζερ στο κέντρο της διαχείρισης γνώσης, ακριβώς στη διασταύρωση 
της οριζόντιας με την κάθετη ροή των πληροφοριών μέσα στον οργανισμό. Και είναι ακριβώς αυτή 
η θέση των μεσαίων μάνατζερ που διαφοροποιεί αυτό το μοντέλο από τα άλλα δύο.  

Οι μεσαίοι μάνατζερ έχουν επανειλημμένα κατηγορηθεί από τη βιβλιογραφία ότι δεν είναι 
πραγματικά αναγκαίοι στη σύσταση της διοικητικής πυραμίδας αλλά αντίθετα αποτελούν εμπόδιο 
στην ευρυθμία της διοίκησης ενώ είναι υπέρμετρα προσηλωμένοι στην ιεραρχία και εναντιώνονται 
σε κάθε αλλαγή. Έτσι, λίγοι συγγραφείς τους θεωρούν αναγκαίους για τη σημερινή επιχείρηση. 
Λειτουργούν σαν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ανώτερης και χαμηλής βαθμίδας. Οι εργαζόμενοι της 
πρώτης γραμμής είναι απόλυτα προσηλωμένοι στις καθημερινές λεπτομέρειες των συγκεκριμένων 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, των αγορών όπου κινούνται και των προϊόντων για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι. Είναι οι ειδικοί στην καθημερινότητα της επιχείρησης. Παρόλο όμως που έχουν τόσο 
συγκεκριμένες και πολλές πληροφορίες, συχνά δεν μπορούν από αυτές να δημιουργήσουν χρήσιμη 
γνώση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για παράδειγμα επειδή είναι πολύ απασχολημένοι με τα 
προβλήματά τους και δεν μπορούν να δουν τη γενικότερη εικόνα ή γιατί τα σήματα από την αγορά 
είναι πολύ ακαθόριστα και αμφίβολα. Ακόμα και στην περίπτωση που μπορέσουν να 
δημιουργήσουν κάποια γνώση αυτή είναι άρρητης μορφής και είναι δύσκολο να μεταδοθεί σε 
άλλους. Στο μοντέλο αυτό η αρμοδιότητα των μεσαίων μάνατζερ είναι να προσανατολίσουν αυτή 
τη χαώδη κατάσταση προς σκόπιμη δημιουργία γνώσης. Το πετυχαίνουν με το να ορίζουν στους 
υφισταμένους τους το πλαίσιο το οποίο τους βοηθάει να ερμηνεύσουν τις εμπειρίες τους. Η 
ανώτερη διοίκηση δημιουργεί ένα όραμα, ενώ η μεσαία αναπτύσσει πιο χειροπιαστές ιδέες τις 

                                                 
45 Ο αγγλικός όρος είναι task force και είναι ομάδες που δημιουργήθηκαν για κάποια συγκεκριμένη αποστολή. (για 
παράδειγμα τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος) Όταν η αποστολή εκπληρωθεί οι ομάδες διαλύονται και τα μέλη τους 
επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις. 
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οποίες η χαμηλή βαθμίδα μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει. Ουσιαστικά οι μεσαίοι 
μάνατζερ είναι η γέφυρα που συνδέει το όραμα της ανώτερης διοίκησης με την πραγματικότητα. 

3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ46 
Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στον «Μέσο-Κορυφή-Βάση» τρόπο διοίκησης. 
Για να μπορέσει όμως αυτός ο τρόπος να εφαρμοστεί αποδοτικά χρειάζεται την κατάλληλη 
οργανωσιακή δομή. Οι δομές έχουν συζητηθεί εκτενώς τον τελευταίο αιώνα είναι η γραφειοκρατία 
και ομάδες αποστολών (task force). Καμία από τις δύο όμως αυτές δομές δεν είναι επαρκής για την 
υλοποίηση του «Μέσο-Κορυφή-Βάση» τρόπου διοίκησης. Η πλέον κατάλληλη δομή κατά τους 
Nonaka και Takeuchi είναι ο «Υπερκείμενος Οργανισμός» ο οποίος προέρχεται από την σύνθεση 
των δύο κλασσικών δομών. Με αυτή τη δομή οι Nonaka και Takeuchi προσπαθούν να συνδυάσουν 
τα προτερήματα των δύο μοντέλων και να αντιμετωπίσουν τα μειονεκτήματα. 

Η γραφειοκρατία που είναι αυστηρά τυποποιημένη, είναι πολύ αποδοτική όταν το περιβάλλον είναι 
σταθερό, αφού δίνει έμφαση στον έλεγχο και στην πρόβλεψη συγκεκριμένων λειτουργιών. Μπορεί 
να διεξάγει τις καθημερινές διεργασίες ρουτίνας πολύ γρήγορα και αποδοτικά σε πολύ μεγάλη 
κλίμακα. Παρόλα αυτά σε περιόδους αλλαγών, αμφιβολίας και σε ειδικές εργασίες είναι εξαιρετικά 
δυσλειτουργική. Λόγω του αυστηρού ελέγχου καταπνίγει την ατομική πρωτοβουλία και πολλές 
φορές δημιουργεί αντίσταση στην αλλαγή, τοπικισμό και ελάττωση των ευθυνών. 

Οι ομάδες αποστολών δημιουργήθηκαν ακριβώς για να καταπολεμήσουν τα ελαττώματα της 
γραφειοκρατίας. Είναι ευέλικτες, ευπροσάρμοστες, δυναμικές και συμμετοχικές. Δημιουργούνται 
επίσημα από τον οργανισμό με μέλη από διάφορα τμήματά του, για να αντιμετωπίσουν κάποια 
συγκεκριμένη αποστολή. Έχουν συγκεκριμένη χρονική διορία και εστιάζουν όλη την ενέργειά και 
προσπάθεια τους στην επίτευξη των στόχων τους. Συνήθως μετά το πέρας της αποστολής τους 
διαλύονται. Το πρόβλημα που προκύπτει σε αυτή τη δομή είναι ότι η πλούσια γνώση και το know-
how που δημιουργείται δεν μεταφέρεται εύκολα στα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού όταν η 
αποστολή τελειώσει, με αποτέλεσμα μέρος από αυτά να χάνεται. Έτσι με αυτή τη δομή δεν είναι 
δυνατή η συνεχής μεταφορά γνώσης και η σωστή εκμετάλλευσή της  

Τα τελευταία χρόνια πολλά νέα μοντέλα προσπάθησαν να δώσουν λύση στα παραπάνω 
προβλήματα. Ήταν όμως, κυρίως βασισμένα στις ομάδες αποστολών, πολεμώντας την αυστηρή 
δομή και ιεραρχία της γραφειοκρατίας, χάνοντας έτσι τα πλεονεκτήματά της. Οι Nonaka και 
Takeuchi υποστηρίζουν ότι οι δύο δομές δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, αλλά 
αλληλοσυμπληρούμενες. Μια επιχείρηση πρέπει να είναι εξοπλισμένη έτσι ώστε να αξιοποιεί, να 
συγκεντρώνει, να μοιράζει και να δημιουργεί τη γνώση συνέχεια και επαναλαμβανόμενα 
προάγοντας της έλικα της γνώσης. Από αυτήν την οπτική γωνία, η γραφειοκρατία είναι 
αποτελεσματική στη δημιουργία γνώσης μέσω του συνδυασμού και της εσωτερίκευσης, ενώ οι 
ομάδες αποστολών μέσω της κοινωνικοποίησης και της εξωτερίκευσης. Με άλλα λόγια η 
γραφειοκρατία είναι καταλληλότερη στην αξιοποίηση και συγκέντρωση της γνώσης, ενώ οι ομάδες 
αποστολών στο μοίρασμα και τη δημιουργία της γνώσης.  

Οι οργανισμοί καθώς μεγαλώνουν, για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί, πρέπει να 
μεγιστοποιούν ταυτοχρόνως την αποδοτικότητα λόγω συγκεντρωτισμού και την ευελιξία λόγω 
αποκέντρωσης. Κατά τους Nonaka και Takeuchi για να μπορέσει ένας οργανισμός να συνδυάσει τα 
πλεονεκτήματα της γραφειοκρατίας και των ομάδων αποστολών, πρέπει να έχει μια μη ιεραρχική, 

                                                 
46 Η αγγλική ορολογία είναι Hypertext Organizasion και είναι δανεισμένη από τον γνωστό όρο του Internet 
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αυτό-οργανωμένη δομή η οποία θα δουλεύει μαζί με μια ιεραρχική επίσημη δομή. Αυτό, όπως 
προαναφέρθηκε, το πετυχαίνει μια δομή ονομαζόμενη υπερκείμενος οργανισμός. 

Όπως στην τεχνολογία δικτύων τα υπερκείμενα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα, 
αποθηκεύονται σε διαφορετικά αρχεία και είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους47, έτσι και ο 
υπερκείμενος οργανισμός αποτελείται από τρία διαφορετικά αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα: το 
επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης, το επίπεδο ομάδων έργου και το επίπεδο της γνωστικής βάσης 
Σχήμα 3.2. Αυτά τα επίπεδα μπορούν να θεωρηθούν σαν τα διαφορετικά περιβάλλοντα που είναι 
διαθέσιμα στον οργανισμό. 

Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης αναλαμβάνουν να καλύψουν και να συνδέσουν επιτυχώς αυτά 
τρία επίπεδα. Βασική τους πρόκληση είναι ο εντοπισμός και σαφής καθορισμός των απαιτήσεων / 
αναγκών που έχει κάθε οργανισμός. Ενδεικτικές λειτουργίες που αυτά πρέπει να επιτελούν οι εξής: 

• Κοινή επιφάνεια εργασίας, 

• Αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου που αλλάζει συνεχώς, 

• Προώθηση μη φιλτραρισμένης πληροφορίας από τον εξυπηρετητή στο σταθμό εργασίας 
σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις, 

• Διαχείριση εγγράφων διαμέσου του κύκλου ζωής τους σε τοπικά και ευρείας ζώνης δίκτυα, 

• Σύγκριση συμπτωμάτων με περιπτώσεις στην βάση δεδομένων και επιλογή αντιστοιχίας, 

• Βάση γνώσης που περιέχει την λογική του πώς οι ειδικοί παίρνουν μια εξειδικευμένη 
απόφαση, 

• Έλεγχος αποφάσεων πριν την τελική ενεργοποίησή τους, 

• Δυνατότητα διαχείρισης συσχετισμένων μεταβλητών, 

• Αναζήτηση με βάση τη φυσική γλώσσα, 

• Αποτελέσματα από όλο το σύστημα και όχι τοπικά, 

• Χρήστες από διαφορετικές ομάδες εργασίας συνεργάζονται μεταξύ τους, 

• Τυποποίηση των διαδικασιών μεταφοράς γνώσης, 

• Ανταπόκριση στις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών, 

• Μετατροπή της άρρητης σε ρητή γνώση, 

• Δεδομένα από πολλές πηγές και σε πολλές μορφές, 

• Ανακάλυψη υπονοούμενων σχέσεων, 

• Video conference και e-mails, 

• Μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας. 

                                                 
47 Στα υπερκείμενα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη λέξη ενός κειμένου και να λάβει ένα νέο κείμενο 
με πληροφορίες γύρω από αυτή τη λέξη 
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Από τα τρία επίπεδα, κεντρικό είναι το επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης στο οποίο εκτελούνται οι 
φυσιολογικές λειτουργίες ρουτίνας. Αφού η γραφειοκρατική δομή είναι κατάλληλη για τη 
διεξαγωγή λειτουργιών ρουτίνας αποδοτικά, το επίπεδο αυτό έχει σχήμα ιεραρχικής πυραμίδας. 
Πάνω από αυτό βρίσκεται το δεύτερο επίπεδο που είναι το επίπεδο ομάδων έργου, στο οποίο 
ομάδες απασχολούνται με διεργασίες δημιουργίας γνώσης, όπως για παράδειγμα έρευνα και 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα μέλη των ομάδων προέρχονται από διαφορετικές μονάδες του 
επίπεδου λειτουργικής οργάνωσης του οργανισμού και μένουν στις ομάδες αποκλειστικά και μόνο 
μέχρι το τέλος του έργου. Κάτω από το επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης βρίσκεται το επίπεδο της 
γνωστικής βάσης. Εδώ η γνώση που έχει δημιουργηθεί στα άλλα δύο επίπεδα του οργανισμού 
αποκτά συνάφεια και ταξινομείται. Αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει σαν οντότητα του οργανισμού 
αλλά περιέχεται στο εταιρικό όραμα, στην εταιρική κουλτούρα ή στην τεχνολογία. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί το εταιρικό όραμα δίνει την κατεύθυνση πάνω στην οποία η επιχείρηση θα αναπτύξει 
την τεχνολογία της και τα προϊόντα της και ορίζει το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί. Η εταιρική 
κουλτούρα προσανατολίζει την σκέψη και τη δράση κάθε εργαζομένου. Ενώ το όραμα και η 
κουλτούρα παρέχουν τη βάση για να την άντληση άρρητης γνώσης, η τεχνολογία παρέχει τη βάση 
για την άντληση ρητής γνώσης. 

 

Επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης

Επίπεδο ομάδων έργου 

Επίπεδο γνωστικής βάσης

Συνδυασμός μεταξύ 
ομάδων έργου για να 
προάγουν τη 
δημιουργία γνώσης 

Οι ομάδες είναι χαλαρά 
συνδεδεμένες γύρω από 
το εταιρικό όραμα 

Δυναμική κυκλική διεργασία, 
δημιουργεί, αξιοποιεί και 
συγκεντρώνει συνεχώς γνώση 

Αγορά 

Υψηλή πρόσβαση στη 
βάση γνώσης από τα 
άτομα-μέλη 

Τα μέλη των ομάδων 
σχηματίζουν ένα δίκτυο 
μεταξύ των επιπέδων 

Εταιρικό όραμα, εταιρική 
κουλτούρα, τεχνολογία, βάσεις 
δεδομένων, κτλ 

 
Σχήμα 3.2: Ο υπερκείμενος οργανισμός48

Ο υπερκείμενος οργανισμός έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι τρία τελείως διαφορετικά επίπεδα 
ή αλλιώς περιβάλλοντα συνυπάρχουν στον ίδιο οργανισμό. Η γνώση μπορεί να υπάρχει και στα 
τρία περιβάλλοντα. Βασικό του χαρακτηριστικό, είναι ότι τα μέλη του μπορούν να μετακινηθούν 
ανάμεσα στα τρία αυτά επίπεδα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εσωτερικού και 

                                                 
48 Nonaka Ι, Ν. Konno, Chisikin Besu Soshiki,(Knowledge Based Organization), Business Review, 41, no. 1: 59-73 (in 
Japanese) στο Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, 
σελ. 169 
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εξωτερικού περιβάλλοντος. Η γνώση δημιουργείται μέσα σε έναν δυναμικό κύκλο μεταφοράς της 
στα τρία επίπεδα. Τα μέλη των ομάδων έργου απασχολούνται με διαδικασίες δημιουργίας γνώσης, 
καθοδηγούμενα συνήθως από το εταιρικό όραμα που έχει δημιουργήσει η ανώτερη διοίκηση. Όταν 
τελειώσουν με την αποστολή τους, μετακινούνται στο κάτω επίπεδο (επίπεδο γνωστική βάσης), 
όπου καταγράφουν τη γνώση που έχουν συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια του έργου. Η καταγραφή 
αυτή περιλαμβάνει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, οι οποίες κωδικοποιούνται στο βαθμό που είναι 
δυνατόν και επίσης, στις περιπτώσεις άρρητης γνώσης, ποιος είναι ο τομέας και το θέμα της 
γνώσης που έχει αποκομίσει το κάθε μέλος. Αφού τελειώσουν με τη γνώση μεταφέρονται στο 
βασικό επίπεδο (επίπεδο λειτουργική οργάνωσης) όπου και απασχολούνται με εργασίες ρουτίνας 
μέχρι να τους ξανακαλέσουν για άλλο έργο. Πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι η γνώση που παράγεται 
στο κάθε επίπεδο είναι διαφορετική. Το επίπεδο της λειτουργικής οργάνωσης παράγει λειτουργική 
(μέσω εσωτερίκευσης) και συστημική γνώση (μέσω συνδυασμού), ενώ το επίπεδο ομάδων έργου 
παράγει συγκλίνουσα (μέσω κοινωνικοποίησης) και εννοιολογική γνώση (μέσω εξωτερίκευσης). Ο 
ρόλος του επίπεδου γνωστικής βάσης είναι να δέσει αυτές τις διαφορετικού περιεχομένου γνώσεις 
και να τις μετατρέψει σε μορφή που να έχουν νόημα για το σύνολο του οργανισμού. 

Με την παραπάνω δομή που είναι η σύνθεση της γραφειοκρατίας και των ομάδων αποστολής, ο 
οργανισμός απολαμβάνει τα προτερήματα και των δύο χωρίς τα μειονεκτήματά τους. Επιπλέον 
εισάγει ένα νέο επίπεδο, αυτό της γνωστικής βάσης, όπου γίνεται ουσιαστικά το «καθάρισμα» της 
νέας γνώσης που δημιουργήθηκε. Τέλος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την 
επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι ένα τελείως ανοιχτό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση σε γνώση με τους καταναλωτές και άλλες επιχειρήσεις. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι Nonaka και Takeuchi με το «Μέσο-Κορυφή-Βάση» μοντέλο 
και τον Υπερκείμενο οργανισμό, έδωσαν τον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης ενός οργανισμού 
δημιουργίας γνώσης. Στο μοντέλο τους είναι εμφανής η ανάγκη για συλλογική συμμετοχή των 
εργαζομένων σε όλη τη διαδικασία, κάτι που ουσιαστικά είναι εφικτό και υλοποιείται χάριν στην 
τεχνολογική εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων. Εδώ αξίζει να αναφερθεί μια διαφορά 
μεταξύ των Nonaka και Takeuchi και των Davenport και Prusak, που ουσιαστικά είναι διαφορά 
μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής κουλτούρας για το ΚΜ. Οι πρώτοι υποστηρίζουν ότι το ΚΜ 
πρέπει να είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων συλλογικά από την παραγωγή της γνώσης, μέχρι 
τη διαχείρισή της. Δεν αναφέρουν σε κάποιο σημείο την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου τμήματος 
που θα πραγματοποιεί τις εργασίες που είναι απαραίτητες για το ΚΜ. Απλά προτείνουν μια 
οργανωσιακή δομή (Υπερκείμενος Οργανισμός) που καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όλων στη 
δημιουργία γνώσης. Οι δεύτεροι αντιθέτως υποστηρίζουν ότι ενώ η παραγωγή της γνώσης πρέπει 
να γίνεται από όλους τους εργαζόμενους του οργανισμού, η διαχείριση της πρέπει, επί το πλείστον, 
να γίνεται από κάποιο εξειδικευμένο τμήμα. Οι Davenport και Prusak δηλαδή, δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στη «διαχείριση» της γνώσης που έχει δημιουργηθεί και γι’ αυτό έχουν μια πιο «πρακτική» 
προσέγγιση με διαδικασίες, μεθοδολογίες, πληροφοριακά συστήματα κτλ. Γι’ αυτό και η πολύ 
μεγάλη προσοχή που δίνουν οι επιχειρήσεις στην τεχνολογία και στα πληροφοριακά συστήματα, η 
οποία έχει δημιουργήσει τη λανθασμένη αντίληψη ότι το ΚΜ είναι μόνο τεχνολογία. Αντιθέτως, οι 
Nonaka και Takeuchi δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους παράγοντες που καθιστούν δυνατή τη 
δημιουργία της γνώσης και γι’ αυτό έχουν μια πιο οργανωσιακή προσέγγιση που αναφέρεται στην 
κουλτούρα, το περιβάλλον του οργανισμού κτλ.  

3.3. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
Απαραίτητο στοιχείο για την σωστή εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης είναι να υπάρχει η 
κατάλληλη ηγεσία, η οποία θα δείξει το δρόμο και θα οδηγήσει την όλη διαδικασία. Ο ρόλος του 
ηγέτη γνώσης έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή τελευταία. Αλλά, όπως και στο ίδιο το KM, έτσι 
και στην ηγεσία του υπάρχει επιφυλακτικότητα, υπερβολές και σύγχυση. Είναι γνωστό ότι το θέμα 
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της ηγεσίας στη σημερινή εποχή, είναι πολύ κρίσιμο σε κάθε επιχειρηματική διαδικασία. Όμως 
είναι επίσης γνωστό ότι ο ορισμός της ηγεσίας σαν ρόλου και η αναγνώριση του κατάλληλου 
ατόμου δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. 

Οι ηγέτες είναι συχνά επικεφαλής προσωρινών ομάδων, χωρίς τίτλο και με νομαδική συμπεριφορά 
όσον αφορά τη θέση τους. Παρόλα αυτά, αντιμέτωποι με ένα πολύ σύνθετο ανθρώπινο, οργανωτικό 
και τεχνολογικό πλαίσιο προσπαθούν να ορίσουν αρχές και κοινότητες για το ρόλο τους. 

Σύμφωνα με τους Davenport και Prusak, για να αναπτυχθεί το ΚΜ, οι οργανισμοί πρέπει να 
δημιουργήσουν μια σειρά ρόλων και αρμοδιοτήτων για να κάνουν τη συλλογή, διανομή και τη 
χρήση της γνώσης. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές και τακτικές λειτουργίες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν και θεωρούν ότι είναι μη ρεαλιστικό να υποθέσει κανείς ότι μια επιχείρηση 
μπορεί απλά να βάλει τις δραστηριότητες του ΚΜ πάνω από αυτές. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν 
εργαζόμενοι σε εξειδικευμένους ρόλους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για να πραγματοποιούν 
κάποια τμήματα αυτής της διαδικασίας. 

Από την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε οργανισμούς σωστή διαχείριση γνώσης 
όταν είναι ευθύνη μόνο μιας μικρής– ή έστω μεγάλης – ομάδας του προσωπικού. Τελικά, οι 
μάνατζερ και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, θα πρέπει – όπως αναφέρουν και οι Nonaka και Takeuchi – 
να συμμετέχουν σε όλη την έκταση των καθημερινών δραστηριοτήτων ΚΜ. Όπως θα αναφερθεί 
και σε επόμενες παραγράφους, οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί είναι αυτοί στους οποίους το ΚΜ 
είναι μέρος της καθημερινής τους λειτουργίας. Όμως, όπως υποστηρίζουν οι Davenport και Prusak, 
συνήθως είναι οι προσπάθειες ορισμένων πλήρως απασχολούμενων ειδικών στο ΚΜ (λειτουργικό 
τμήμα ΚΜ), που το κάνουν συνολικό φαινόμενο. 

Κατά τους Koulopoulos και Frappaolo, η επιχείρηση μέχρι να φτάσει στην κατάλληλη ηγεσία για 
ΚΜ περνάει κάποια στάδια μετασχηματισμού49, διευρύνοντας το αντικείμενο των προσπαθειών της 
ηγεσίας γνώσης. Αυτά είναι: 

 Ανεξάρτητα Φέουδα (συγκεντρωμένη γνώση) – Individual fiefdoms 

Μικρές ομάδες από λειτουργικά σχετισμένα άτομα (που συνήθως ηγούνται από ένα πολύ 
έμπειρο άτομο) αναπτύσσουν άτυπες προσεγγίσεις στη συλλογή και μοίρασμα γνώσης. Οι 
ομάδες αυτές έχουν σαν πρόκληση να βάλουν τη γνώση στο πεδίο όρασης του οργανισμού. 

 Κοινότητες Διαδικασιών / Προϊόντων (Κέντρα γνώσης) – Process / Product communities 

Ομάδες μοιράζονται με επαφή γνώση που αφορά έργα ή προϊόντα μέσω μεθόδων 
αλληλεπίδρασης με σκοπό να μεταφέρουν ικανότητες και καλύτερες πρακτικές. Είναι 
καλύτερες από τα φέουδα αφού το μοίρασμα σε κοινότητες έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη 
μνήμη, αλλά συχνά δεν μεταφέρεται ανάμεσα στις κοινότητες. 

 Δια-λειτουργικές Κοινότητες (Αποκεντροποιημένη γνώση) – Cross-functional 
communities 

Οι κοινότητες διαδικασιών / προϊόντων σχηματίζουν δεσμούς καθ’ όλη την έκταση της 
επιχείρησης, οι οποίοι επιτρέπουν στο μοίρασμα εμπειριών και γνώσης σε αναμενόμενο σχήμα, 
χωρίς προκαθορισμένα αποτελέσματα. Δύσκολες στην εφαρμογή αφού τα αποτελέσματα είναι 

                                                 
49 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 155 
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ασαφή, αλλά πολύτιμες για τη δημιουργία εμπάθειας και εκτίμησης για πρακτικές 
Benchmarking πάνω σε μη σχετικά πεδία διαδικασιών / προϊόντων. 

 Επιχειρησιακές Καλύτερες Πρακτικές (Κατανεμημένη Γνώση) – Enterprise best 
practices 

Εάν οι δια-λειτουργικές κοινότητες μπορέσουν και επιβιώσουν για αρκετό χρονικό διάστημα, 
οι αλληλεπιδράσεις τους μπορούν να θεσμοθετηθούν. Η γνώση πάνω σε διαδικασίες / προϊόντα 
που συλλαμβάνεται με έναν τρόπο που της επιτρέπει να μοιράζεται και σε άλλες λειτουργίες / 
διαδικασίες / προϊόντα. 

 Συλλογική (Δικτυωμένη γνώση) – The Collective 

Οι καλύτερες πρακτικές όχι μόνο συλλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την έκταση της 
επιχείρησης, αλλά δρουν και σαν το σημείο εκκίνησης για μια καινούρια ροή δημιουργίας 
γνώσης. 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν οι μορφές ηγεσίας που κατά τους Nonaka και Takeuchi είναι 
απαραίτητες για το «Μέσο-Κορυφή-Βάση» μοντέλο. Με αυτούς τους ορισμούς ρόλων ηγεσίας 
συμφωνούν ως ένα βαθμό και οι Davenport και Prusak. Οι διαφωνίες που υπάρχουν 
επικεντρώνονται σε ότι αφορά το θέμα των εξειδικευμένων εργαζομένων ΚΜ. 

Το «Μέσο-Κορυφή-Βάση» μοντέλο λόγω του ότι δίνει έμφαση στη δημιουργία της γνώσης, δεν 
κατατάσσει τους εργαζομένους ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία αλλά ανάλογα με τις 
πληροφορίες και τη γνώση που παρέχουν στον οργανισμό. Η γνώση όμως που δύναται να παράγει 
ένας εργαζόμενος και η γενική συνεισφορά του στην γνώση, δεν καθορίζεται από τη θέση του στην 
ιεραρχία. Έτσι οι κλασσικές διαβαθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, 
δηλαδή ανώτερη και μεσαία διοίκηση και χαμηλή βαθμίδα δεν αρμόζουν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Έτσι οι Nonaka και Takeuchi ορίζουν τρεις κατηγορίες εργαζομένων: τους πρακτικούς 
της γνώσης, τους μηχανικούς της γνώσης και τους διοικητές της γνώσης50 και υποστηρίζουν ότι 
η γνώση δημιουργείται με τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Όλα τα μέλη του οργανισμού 
που συμμετέχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο στη δημιουργία γνώσης, δηλαδή και οι τρεις 
προηγούμενες κατηγορίες, ορίζονται σαν το «πλήρωμα δημιουργίας γνώσης». Χονδρικά υπάρχει 
μια αντιστοιχία μεταξύ των νέων ορισμών και των παραδοσιακών όπως φαίνεται και στον Πίνακας 
3.2, αλλά αυτή δεν είναι απόλυτη. 

Πρακτικοί της γνώσης Εργαζόμενοι και Μάνατζερ πρώτης 
γραμμής 

Μηχανικοί της γνώσης Μεσαίοι μάνατζερ 

Διοικητές της γνώσης Ανώτεροι μάνατζερ 

Πίνακας 3.2: Το πλήρωμα δημιουργίας της γνώσης 

3.3.1 Πρακτικοί της Γνώσης 

Ο βασικός ρόλος των πρακτικών της γνώσης – οι Davenport και Prusak τους αποκαλούν 
προσωπικό προσανατολισμένο προς τη γνώση (Knowledge Oriented Personnel) – είναι η 
ενσωμάτωση της στον οργανισμό. Συγκεντρώνουν, δημιουργούν και αναβαθμίζουν τη ρητή και την 

                                                 
50 Η αγγλική ορολογία είναι αντίστοιχα knowledge practitioners, knowledge engineers και knowledge officers 
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άρρητη γνώση μέσω της καθημερινής τους εργασίας. Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται στις 
πρώτες γραμμές της επιχείρησης και γι’ αυτό είναι σε συνεχή επαφή με τον έξω κόσμο. Έτσι 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιο καινούριες πληροφορίες για τις εξελίξεις στην αγορά, την 
τεχνολογία και τον ανταγωνισμό. Η ποιότητα της γνώσης που συγκεντρώνουν και δημιουργούν 
εξαρτάται από την ποιότητα των καθημερινών τους επαφών. Έτσι οι διοικητές της γνώσης και οι 
μηχανικοί της γνώσης πρέπει να τους δίνουν όσο το δυνατόν πιο προκλητικές αποστολές, 

Οι πρακτικοί της γνώσης χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: τους χειριστές της γνώσης 
(knowledge operators) και τους ειδικούς της γνώσης (Knowledge specialists). Οι χειριστές της 
γνώσης χρησιμοποιούν τα χέρια τους σε συνδυασμό με το μυαλό τους και έτσι συσσωρεύουν και 
δημιουργούν άρρητη γνώση με μορφή επιδεξιοτήτων και know-how. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής όπως πωλητές, τεχνίτες και επιβλέποντες στις 
γραμμές παραγωγής και άλλοι εργαζόμενοι στη λειτουργική μεριά του οργανισμού. Οι ειδικοί τώρα 
της γνώσης, συγκεντρώνουν, δημιουργούν και αναβαθμίζουν διαφορετική μορφή γνώσης από 
αυτήν των χειριστών της γνώσης. Χρησιμοποιούν κυρίως το πνεύμα τους και ασχολούνται κυρίως 
με καλά δομημένη ρητή γνώση που έχει συνήθως τη μορφή τεχνικών, επιστημονικών και άλλων 
δεδομένων και μπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράδειγμα ειδικών της 
γνώσης αποτελούν οι εργαζόμενοι στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του οργανισμού, εργαζόμενοι 
στο χρηματοοικονομικό τμήμα, σχεδιαστές, προγραμματιστές, νομικοί και άλλοι.  

Οι Davenport και Prusak όμως, λόγω του ότι πιστεύουν ότι το ΚΜ χρειάζεται εξειδικευμένο 
προσωπικό, ορίζουν ακόμη ένα είδος πρακτικών της γνώσης, τους εργάτες για τη διαχείριση της 
γνώσης (Knowledge Management Workers). Αυτοί είναι εξειδικευμένοι εργάτες γνώσης, οι οποίοι 
έχουν ως αποστολή τους να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές εργασίες ΚΜ. Αρκετές από αυτές 
είναι αυστηρά τεχνικές: γράψιμο κειμένων σε HTML για σελίδες web, δόμηση και αναδόμηση των 
βάσεων γνώσης και η εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικών πακέτων για ΚΜ όπως για 
παράδειγμα τα Lotus Notes. Άλλες τώρα είναι πιο θεωρητικές: εξαγωγή της γνώσης από αυτούς 
που την έχουν, μετατροπή της σε δομημένη μορφή, συντήρηση και διύλισή της κτλ. 

3.3.2 Μηχανικοί της Γνώσης 

Όπως ήδη ειπώθηκε οι μηχανικοί της γνώσης βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους μεσαίους 
μάνατζερ και άρα γεφυρώνουν το κενό μεταξύ του οράματος της ανώτερης διοίκησης και της 
πραγματικότητας της πρώτης γραμμής. Έτσι δημιουργούν μεσαίου επιπέδου επιχειρηματικές ιδέες 
και ιδέες για προϊόντα ή με άλλα λόγια σχεδιάζουν νέα γνώση σύμφωνα με το όραμα του 
οργανισμού. Οι μηχανικοί της γνώσης διευκολύνουν και τις τέσσερις καταστάσεις μετατροπής της 
γνώσης, δίνοντας όμως κυρίως έμφαση στη μετατροπή άρρητων εικόνων σε ρητές ιδέες 
(εξωτερίκευση). Συνθέτουν την άρρητη γνώση της ανώτερης διοίκησης με την άρρητη γνώση των 
εργαζομένων της πρώτης γραμμής σε ρητή και την ενσωματώνουν σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα ή 
συστήματα. Έτσι προάγουν την κινητοποίηση της γνώσης στην επιστημολογική διάσταση. Όμως 
εκτός από αυτό βοηθούν την κινητοποίηση της γνώσης και στην οντολογική διάσταση. Η γνώση 
που δημιουργείται σε ατομικό επίπεδο μπορεί μέσω των μηχανικών της γνώσης να μεταδοθεί σε 
επίπεδο ομάδας, οργανισμού και ίσως δικτύων οργανισμών. 

Οι Davenport και Prusak ορίζουν, σε αντιστοιχία με τους μηχανικούς της γνώσης, τους μάνατζερ 
έργων γνώσης (Managers of Knowledge Projects). Αυτοί οι μάνατζερ κάνουν ότι ακριβώς οι 
μηχανικοί της γνώσης αλλά μόνο σε ότι αφορά το εξειδικευμένο τμήμα ΚΜ. Με άλλα λόγια είναι 
υπεύθυνοι για έργα που ως σκοπό τους έχουν να προωθήσουν το ΚΜ στον οργανισμό. Οι μάνατζερ 
έργων γνώσης ασχολούνται και με «σκληρά» έργα για ΚΜ και με τα «μαλακά», δηλαδή και με 
έργα που αφορούν πληροφοριακά συστήματα και με έργα που αφορούν θέματα οργανωσιακής 
κουλτούρας. Δεν ασχολούνται, όπως οι μηχανικοί της γνώσης, με τη δημιουργία νέας γνώσης για 
τη λειτουργία του οργανισμού (πχ ένα νέο προϊόν). Από αυτή τη διαφορά, είναι φανερή η 
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διαφορετική φιλοσοφία μεταξύ των Nonaka και Takeuchi και Davenport και Prusak ως προς το 
ΚΜ. 

3.3.3 Διοικητές της Γνώσης 

Οι διοικητές της γνώσης είναι οι ανώτεροι μάνατζερ μιας επιχείρησης. Βασικός τους ρόλος είναι η 
συνολική διοίκηση της διαδικασίας δημιουργίας γνώσης σε επίπεδο οργανισμού. Διοικούν τη 
γνώση είτε συναναστρεφόμενοι με τους εργαζόμενους και συλλέγοντας πληροφορίες, είτε 
απομακρυσμένοι από τις καθημερινές εργασίες, οπότε και αποφασίζουν ποια έργα θα 
χρηματοδοτήσουν. Επίσης δίνουν μια κατεύθυνση στις διεργασίες δημιουργίας γνώσης της 
επιχείρησης. Αυτό το πετυχαίνουν με τρεις τρόπους: 

1. Εκφράζοντας τις κύριες ιδέες πάνω στο τι πρέπει να γίνει η εταιρία. Αυτές οι οικουμενικές 
ιδέες αφαιρετικά αποτελούν τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ φαινομενικά τελείως 
διαφορετικών και ανόμοιων δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων. 

2. Δημιουργώντας εταιρικό όραμα και δήλωση αποστολής. Με το όραμα και την αποστολή 
ορίζεται το σύστημα αξιών της επιχείρησης, το οποίο αξιολογεί και καθορίζει την ποιότητα της 
γνώσης που η επιχείρηση παράγει. Οι διοικητές της γνώσης πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
φιλοδοξίες τους και τα ιδανικά τους καθορίζουν αυτή την ποιότητα. Βέβαια όσο σημαντικά και 
αν είναι τα ιδανικά της ανώτερης διοίκησης δεν είναι από μόνα τους αρκετά. Πρέπει να 
καλλιεργούν την αφοσίωση των υπολοίπων μελών του πληρώματος δημιουργίας της γνώσης. 
Για να το πετύχουν αυτό χρειάζεται ένα ανοιχτό όραμα το οποίο να δέχεται πολλές ερμηνείες. 
Έτσι τα μέλη της ομάδας έχουν μεγαλύτερη αυτονομία να θέσουν τους δικούς τους στόχους, 
με αποτέλεσμα να αφοσιωθούν περισσότερο. 

3. Ορίζοντας τα κριτήρια με τα οποία υπολογίζεται και αιτιολογείται η αξία της γνώσης που 
δημιουργείται στον οργανισμό. Έτσι μπορούν να αποφασίσουν βάση στρατηγικής ποιες 
προσπάθειες των εργαζομένων θα υποστηρίξουν και θα αναπτύξουν.  

Οι Davenport και Prusak ορίζουν και αυτοί διοικητές γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, μιλάνε κυρίως 
για τον κύριο διοικητή της γνώσης (Chief Knowledge Officer – CKO), ο οποίος είναι ουσιαστικά ο 
επικεφαλής του λειτουργικού τμήματος ΚΜ. Με άλλα λόγια είναι υπεύθυνος για το συντονισμό 
όλων των ρόλων της διαχείρισης γνώσης, σε όλη την έκταση του οργανισμού. Ο CKO δίνει 
συνήθως αναφορά απευθείας στον CEO ή τον πρόεδρο της εταιρίας και σε ορισμένες περιπτώσεις 
στον επικεφαλής του τμήματος R&D. Πολλές δυτικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτή την 
προσέγγιση και έχουν ιδρύσει θέσεις CKO51. Η θέση αυτή είναι μια από τις πιο συζητημένες και 
ίσως αμφισβητούμενες στο ΚΜ. Και αυτό γιατί αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη 
ύπαρξής της. Παρόλη, όμως, τη συζήτηση πάνω στη θέση του CKO, το τεύχος της 15ης Ιουνίου 
1998 του Information Week υπολόγισε την αξία της θέσης αυτής σε $750,00052.  

Οι Davenport και Prusak – όπως και για τους προηγούμενους ρόλους – δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάγκη για εξοικείωση των CKO με την τεχνολογία. Αυτό οφείλεται – όπως έχει ήδη 
αναφερθεί – στην «πρακτική» προσέγγιση τους στο ΚΜ και στην έμφαση που δίνουν στη 

                                                 
51 Σύμφωνα με εκτίμηση των Koulopoulos και Frappaolo είναι λιγότερες από 1000 παγκοσμίως. Βέβαια υπάρχουν 
αρκετές ακόμα επιχειρήσεις με παρόμοιους τίτλους όπως CLO (Chief Learning Officer), CIO (Chief Information 
Officer) και άλλοι. 

52 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 140 
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διαχείριση την γνώσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν για CKO τους επικεφαλείς των τμημάτων IT (Chief Information Officer – CIO). 
Σύμφωνα μάλιστα με μια έρευνα των Davenport και Prusak υπάρχουν γενικά τρεις περιπτώσεις για 
την εγκατάσταση του ρόλου του CKO στο οργανόγραμμα μιας επιχείρησης. Μπορεί να είναι ή 
ανεξάρτητος ανώτερος ρόλος, ή σε συνδυασμό με τις λειτουργίες των ανθρωπίνων πόρων ή των 
πληροφοριακών συστημάτων. Το τμήμα με το οποίο θα συνδυαστεί εξαρτάται από το που δίνει 
έμφαση η επιχείρηση: στα πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή στη ρητή γνώση, ή στην 
οργανωσιακή κουλτούρα, στην εκπαίδευση και στους ανθρώπους, δηλαδή στην άρρητη γνώση. 
Όμως, και οι δύο ήδη υπάρχουσες λειτουργίες έχουν πολλές άλλες υπευθυνότητες οι οποίες δεν 
περιέχουν τη γνώση σε καμία τους πτυχή. Ο συνδυασμός λοιπόν του ΚΜ με αυτές είναι βέβαιο ότι 
θα μειώσει την σπουδαιότητα της γνώσης και να στείλει ένα μήνυμα ότι είναι λιγότερο σημαντική 
από τους πιο παραδοσιακούς ρόλους. Έτσι λοιπόν ένας πλήρως ανεξάρτητος ρόλος CKO είναι η 
πλέον αποδεκτή κατάσταση. Επιπλέον η εγκατάσταση νέας υποδομής στέλνει ένα μήνυμα στον 
οργανισμό για τη σημασία του ΚΜ.  

Παρόλη την επιχειρηματολογία των Davenport και Prusak υπέρ του ρόλου του CKO, αναφέρουν 
ότι ένας τέτοιος ρόλος δεν ταιριάζει για κάθε επιχείρηση53. Ακόμα και σε επιχειρήσεις που το ΚΜ 
είναι πολύ δημοφιλές, μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις οι οποίες να υπαγορεύουν εναντίον τους 
εγκατάστασης ρόλου CKO. Η μια περίπτωση είναι η επιχείρηση να έχει πολύ αποκεντροποιημένη 
οργανωσιακή δομή που να μην είναι δυνατή η κεντρική διαχείριση της γνώσης. Αυτή η περίπτωση 
μοιάζει με την περίπτωση που περιγράφουν οι Nonaka και Takeuchi, όπου όλοι οι εργαζόμενοι 
ασχολούνται με τη δημιουργία γνώσης και τη διαχείριση της. Η άλλη περίπτωση που κατά τους 
Davenport και Prusak δεν είναι δυνατή η δημιουργία ρόλου CKO είναι όταν όλες οι λειτουργίες του 
εκτελούνται ήδη από άλλους ρόλους. 

3.4. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Κατά τους Koulopoulos και Frappaolo54, υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες του Knowledge 
Management, οι οποίες βασίζονται στο μοντέλο μετατροπής της γνώσης των Nonaka, και Takeuchi. 
Αυτές είναι: 

 Μεσολάβηση 

 Εξωτερίκευση 

 Εσωτερίκευση 

 Γνώση 

3.4.1 Μεσολάβηση 

Μεσολάβηση είναι η διασύνδεση μεταξύ της γνώσης και των ανθρώπων. Είναι δηλαδή η σύνδεση 
μεταξύ αυτών που ψάχνουν για κάποια συγκεκριμένη γνώση και αυτών που μπορούν να τους την 
παρέχουν. Υπάρχουν δύο κοινοί τρόποι μεσολάβησης: 

                                                 
53 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 120 

54 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 50 
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 Ασύγχρονη μεσολάβηση η οποία συμβαίνει όταν η προμήθεια της γνώσης γίνεται σε 
διαφορετική χρονική στιγμή από την απόκτησή της. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη 
μία αποθήκη στην οποία μπορεί να φυλάγονται πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη αυτής της 
γνώσης ή να γίνεται απευθείας αποθήκευση της γνώσης. Οι περισσότερες βάσεις γνώσης 
δουλεύουν με τον δεύτερο τρόπο: η γνώση φυλάσσεται και ταξινομείται στη βάση γνώσης πριν 
προκύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη για αυτήν τη γνώση. Αυτός ο τρόπος όπως είναι 
κατανοητό είναι δυνατός όταν η γνώση είναι ρητή και μπορεί να εκφραστεί, να κωδικοποιηθεί 
και να ταξινομηθεί. Στην περίπτωση άρρητης γνώσης όμως που αυτό δεν είναι δυνατό 
εφαρμόζεται ο πρώτος τρόπος. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ασύγχρονη μεσολάβηση 
χρησιμοποιείται κυρίως με ρητή γνώση. 

 Σύγχρονη μεσολάβηση η οποία συμβαίνει όταν η προμήθεια και η απόκτηση της γνώσης 
γίνεται ταυτόχρονα. Εδώ η γνώση δεν αποθηκεύεται καθώς μεταφέρεται. Αντί αυτού το άτομο 
που ψάχνει τη γνώση και το άτομο που την παρέχει εμπλέκονται σε μια άμεση επικοινωνία. 
Στη ασύγχρονη μεσολάβηση, λόγω της απουσίας μιας αποθήκης γνώσης, είναι δύσκολο να 
ταιριάξουν οι κατάλληλοι προμηθευτές γνώσης με τους αναζητητές της. Παρόλο που αυτός ο 
τρόπος είναι λιγότερο αποδοτικός χρησιμοποιείται εκτενέστατα για τη μεταφορά άρρητης 
γνώσης, επειδή επιτρέπει σύνθετο διάλογο μεταξύ ειδικών. Οι κοινότητες γνώσης αποτελούν 
ένα παράδειγμα σύγχρονης μεσολάβησης της άρρητης γνώσης. 

Στην περίπτωση που υπάρχει ασύγχρονη μεταφορά ρητής γνώσης, τα όποια προβλήματα 
παρουσιαστούν μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικά εύκολα με τη βοήθεια της τεχνολογίας αφού 
η γνώση είναι καλά δομημένη. Στη μεταφορά άρρητης γνώσης όμως, η δημιουργία αποθήκης με τις 
πληροφορίες των ιδιοκτητών της γνώσης – που οι Davenport και Prusak ονομάζουν χάρτη γνώσης, 
αφού ουσιαστικά δείχνει που βρίσκεται η γνώση55 – παρουσιάζει κάποια επιπλέον δυσκολία. Αυτό 
συμβαίνει γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία εκτίμησης της άρρητης γνώσης που κατέχει ο κάθε 
εργαζόμενος (τι ακριβώς γνωρίζει και πόσο καλά).  

Η ανακάλυψη κάθε είδους γνώσης σε αποθήκες δεδομένων (knowledge discovery in databases) 
αποτελεί μία διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για την εξαγωγή πολλών χρήσιμων πληροφοριών 
από μεγάλους όγκους δεδομένων και εγγράφων. Περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων γνωστές 
ως εξαγωγή γνώσης (knowledge extraction), αρχειοθέτηση δεδομένων (data archaeology), 
εξερεύνηση δεδομένων (data exploration), ανάκτηση δεδομένων (data dredging) και συγκομιδή 
πληροφοριών (information harvesting). Τα προς αναζήτηση δεδομένα τις περισσότερες φορές 
βρίσκονται συγκεντρωμένα σε τεράστιες αποθήκες, σε άναρχους και αταξινόμητους, για χρόνια, 
όγκους εγγράφων. Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) αποτελεί την ιδανική μέθοδο συλλογής – 
εξαγωγής της χρήσιμης γνώσης από τις παραπάνω βάσεις. Οι μέθοδοι της τεχνητής νοημοσύνης 
(artificial intelligence) περιλαμβάνουν χρήσιμα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, τα οποία 
αυτοματοποιούν σημαντικά την παραπάνω διαδικασία. Τα παραπάνω εργαλεία, συχνά εντοπίζουν 
στα δεδομένα συγκεκριμένα πρότυπα από τα οποία εξάγουν ποικίλους κανόνες. Αυτά 
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έχουν την δυνατότητα πρόβλεψης των 
συνεπειών των αποφάσεων αυτών. Καταλήγοντας γίνεται αντιληπτό πως η διαδικασία της 
εξόρυξης και ότι αυτή συνεπάγεται, επιταχύνει κατακόρυφα την ανάλυσή των δεδομένων σε όποια 
μορφή και αν βρίσκονται, παρέχοντας στους διοικητές την αναγκαία γνώση. 

Η ανάπτυξή του χάρτη γνώσης θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην παραπάνω διαδικασία 
περιλαμβάνοντας στην αρχή τον εντοπισμό της σημαντικής γνώσης στην επιχείρηση και στη 

                                                 
55 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 72 
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συνέχεια, τη δημοσίευση κάποιου είδους λίστας, η οποία θα δείχνει που βρίσκεται αυτή η γνώση. 
Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι οι χάρτες γνώσης ενώ τυπικά δείχνουν σε άτομα που κατέχουν κάποιο 
είδος γνώσης μπορούν να δείχνουν και σε κείμενα και βάσεις δεδομένων, αφού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις ρητής γνώσης, πράγμα που όμως δεν είναι πολύ συχνό. Με το 
χάρτη γνώσης οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε πηγές γνώσης που αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο 
ή αδύνατο να βρουν. 

Ο χάρτης γνώσης δείχνει τι γνώση έχει η επιχείρηση και που μπορεί αυτή η γνώση να βρεθεί, 
δηλαδή μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν κατάλογος του οργανισμού. Έτσι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αξιολόγησης του γνωστικού ενεργητικού του οργανισμού και να 
φανερώσει δυνάμεις και αδυναμίες. 

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το οργανόγραμμά τους σαν χάρτη γνώσης. Πράγματι, σε 
μερικές περιπτώσεις ο τίτλος εργασίας μπορεί να δώσει κάποια προσέγγιση για τη γνώση (ο 
τοπικός αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι συχνά η καλύτερη πηγή γνώσης γύρω από τους πελάτες για 
αυτή την περιοχή), αλλά γενικά το οργανόγραμμα είναι ανεπαρκές υποκατάστατο για το χάρτη 
γνώσης. Ο πρώτος λόγος γι’ αυτό είναι ότι το οργανόγραμμα έχει αυστηρά ιεραρχική δομή και 
περιγράφει με πολύ λεπτομέρεια τα υψηλά στρώματα της διοικητικής πυραμίδας και με λίγη τα 
χαμηλά. Ακόμα η αληθινή γνώση και εμπειρία δεν κρύβεται μόνο στους τίτλους εργασίας των 
ατόμων. Τέλος το οργανόγραμμα δεν αναφέρει τίποτα για την προσβασιμότητα της γνώσης. Έτσι 
είναι φανερό ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία από την αρχή ενός χάρτη γνώσης. 

Ο χάρτης γνώσης (έξυπνη κατασκευασμένη βάση δεδομένων που δείχνει την γνώση αλλά δεν την 
περιέχει, είναι ένας χρυσός οδηγός και όχι μία αποθήκη), τουλάχιστον αρχικά, πρέπει να εστιάζει 
σε μία πολύ συγκεκριμένη ανάγκη. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία του συχνά 
υπάρχουν μέσα στον οργανισμό, αλλά είναι τεμαχισμένη. Ο κάθε εργαζόμενος έχει ένα μικρό 
κομμάτι του στο μυαλό του, ξέροντας για τη δική της γνώση και για το που θα απευθυνθεί για 
κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πραγματοποιώντας μια έρευνα, ο οργανισμός μπορεί να 
συνθέσει αυτό το παζλ και να δημιουργήσει τον κοινό χάρτη. Ακολουθώντας τον ένα εργαζόμενο 
μετά τον άλλο, μπορεί κανείς να φτάσει σε κάθε άκρη του οργανισμού και να ανακαλύψει ότι 
γνώση κρύβεται. 

3.4.2 Εξωτερίκευση56 

Εξωτερίκευση είναι η σύνδεση της γνώσης με τη γνώση. Αναφέρεται στη διαδικασία σύλληψης 
γνώσης σε μια εξωτερική αποθήκη και στην οργάνωσή της σύμφωνα με κάποιο πλαίσιο 
ταξινόμησης. Αναγκαίος είναι και ένας χάρτης ή δομή της γνώσης που περιέχεται. 

Πολλοί οργανισμοί εστιάζουν τις προσπάθειές τους στο πως να βγάλουν γνώση από τα συστήματα 
διαχείρισης γνώσης, ενώ καταβάλουν μικρές ή καθόλου προσπάθειες για να εισάγουν γνώση σε 
αυτά. Η σύλληψη και συλλογή της γνώσης γίνεται επί το πλείστον με ανεπίσημες μεθόδους και 
χωρίς δομημένους μηχανισμούς. Αυτό όμως εξαντλεί γρήγορα τη βάση και απαξιώνει τη γνώση. 
Τα τρία κυριότερα εμπόδια για τη σύλληψη της γνώσης είναι: 

 Κινητικότητα της γνώσης. Ειδικά σε μεγαλύτερους οργανισμούς και ώριμες αγορές, η 
κινητικότητα είναι ο αποθαρρυντικός παράγοντας για τη σύλληψη της γνώσης, αφού οι 

                                                 
56 Κατά τους Koulopoulos και Frappaolo ο όρος εξωτερίκευση έχει να κάνει με τη συγκέντρωση γνώσης σε μια 
αποθήκη γνώσης. Είναι φανερή η αντιστοιχία με την εξωτερίκευση όπως την ορίζουν οι Nonaka και Takeuchi που είναι 
η μετατροπή της άρρητης σε ρητή γνώση, αφού οι αποθήκες γνώσης αποθηκεύουν επί το πλείστον ρητή γνώση. Όμως 
δεν οι δύο όροι δεν πρέπει να συγχέονται. 
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εργαζόμενοι και οι γνώσεις που κατέχουν, κινούνται συνεχώς μέσα και έξω από τον 
οργανισμό. 

 Χρόνος ημι-ζωής. Η γνώση έχει πολύ περιορισμένο χρόνο ζωής, αφού όπως έχει ήδη 
αναφερθεί η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές που γρήγορα καθιστούν τη 
γνώση απαρχαιομένη. Έτσι τα άτομα που τη χρησιμοποιούν πρέπει να την ελέγχουν ξανά πριν 
την χρησιμοποιήσουν. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ είναι ότι η γνώση στις αποθήκες 
γνώσης δεν χρησιμοποιείται συχνά. Έτσι τα άτομα που τη χρησιμοποιούν μπορεί να 
υποθέσουν ότι η γνώση αυτή είναι έγκυρη ενώ είναι απαρχαιωμένη. 

Η σύγχυση που υπάρχει μεταξύ γνώσης και πληροφορίας, ενισχύει αυτό το φαινόμενο. Πολλοί 
άνθρωποι πιστεύουν ότι περισσότερη πληροφορία δημιουργεί μεγαλύτερη βάση γνώσης. Στην 
πραγματικότητα όμως όλες αυτές οι πληροφορίες (που στις σημερινές αγορές σπάνια να είναι 
διαθέσιμες σε μια μόνο επιχείρηση), αυξάνουν την πολυπλοκότητα και δυσκολεύουν την 
ανανέωση τους. Η γνώση, σε μεγάλο βαθμό, βρίσκεται στην εκλέπτυνση των μεθόδων και της 
στάσης με τις οποίες αυτή η γνώση μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς. Η άμεση πρόσβαση σε 
χθεσινές πρακτικές δεν ωφελούν καθόλου μια επιχείρηση όπως η Andersen Consulting εάν η 
γνώση είναι ξεπερασμένη. Όπως λένε και οι Koulopoulos και Frappaolo οι οργανισμοί που 
θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης θέτουν ως σκοπό τους τη 
«σύλληψη της γνώσης», ενώ το σωστό θα ήταν η «επικαιρότητα της γνώσης». 

 Η απειλή στους ειδικούς. Πολλά άτομα τα οποία έχουν γίνει ειδικοί στις περιοχές ασχολίας 
τους, είναι φανερό ότι δεν επιθυμούν να μοιραστούν τη γνώση τους, από φόβο ότι θα μειώσουν 
την αξία των ικανοτήτων τους. Η γνώση για πολλούς εργάτες γνώσης είναι δύναμη. Βέβαια ο 
βαθμός της δύναμης εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης. Το λογιστικό επάγγελμα αλλάζει 
λίγο κάθε πέντε χρόνια, ενώ η γνωστική βάση για το σχεδιασμό και την κατασκευή 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αλλάζει μηνιαία. 

Η εξωτερίκευση τώρα αποτελείται από τρία κυρίως στοιχεία: 

• Τη σύλληψη και την αποθήκευση της γνώσης σε κάποια κατάλληλη αποθήκη. Η γνώση 
που είναι αποθηκευμένη στο μυαλό ενός ατόμου δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από τον 
υπόλοιπο οργανισμό και γι’ αυτό μια κοινή αποθήκη για όλη αυτή τη γνώση, προσβάσιμη από 
κάθε μέλος του οργανισμού είναι απαραίτητη. Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή μιας βάσεως 
δεδομένων, ενός κειμένου, μιας βιντεοταινίας ή ακόμα και η ίδια γλώσσα. Δεν είναι 
απαραίτητο αυτή η αποθήκη να επιτρέπει τη μακροχρόνια αποθήκευση της γνώσης. Στην 
πραγματικότητα η γνώση μπορεί να σβηστεί μόλις ανακτηθεί από την αποθήκη, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση της προφορικής επικοινωνίας. Η αποθήκη πρέπει να είναι 
κατάλληλη της γνώσης την οποία θα φυλάξει. Για παράδειγμα αριθμητικά δεδομένα μπορούν 
να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων ενώ εποπτική γνώση μπορεί να φυλαχτεί με τη 
χρήση ψηφιακών οπτικών δίσκων. 

• Μετατροπή της γνώσης σε μια εύχρηστη μορφή. Η μετατροπή γνώσης σε μορφή που να 
είναι εύχρηστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση της γνώσης που υπάρχει 
μέσα στην αποθήκη. Σε διαφορετική περίπτωση εάν το άτομο που αναζητά κάποια γνώση 
πρέπει να καταναλώσει χρόνο στη μετατροπή της, η αποθήκη γνώσης μπορεί να γίνει από 
δύσχρηστη έως και μη χρησιμοποιήσιμη. Παράδειγμα τέτοιας μετατροπής είναι η αλλαγή 
κειμένων από γραπτή σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Ταξινόμηση και οργάνωση της γνώσης σε διάταξη που να είναι εύκολα προσβάσιμη. Η 
λειτουργία αυτή είναι πιθανώς και η πιο δύσκολη από τις τρεις. Βασίζεται στην ικανότητα που 
έχει ο προμηθευτής της γνώσης στο να σχηματίσει και να ταξινομήσει τη γνώση στην πιο 
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εύκολα προσβάσιμη μορφή. Απώτερος σκοπός είναι το άτομο που αναζητά τη γνώση να 
μπορεί να την εντοπίσει με τον πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο. Για παράδειγμα ένας 
οργανισμός ο οποίος θέλει να συγκεντρώσει τις «καλύτερες πρακτικές» σε μια βάση 
δεδομένων, πρέπει να επινοήσει μια τεχνική για να κατηγοριοποιήσει την κάθε περίπτωση ή 
έργο έτσι ώστε να ανακτούνται πιο εύκολα. 

Κατά τη δόμηση των γνωσιακών βάσεων, υπάρχουν κάποια αναπόφευκτα βήματα τα οποία πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, όπως η επιλογή της μεθόδου και η εμπέδωση της με βάση τα περιεχόμενα. 
Κάποιες σχετικές μέθοδοι θα αναπτυχθούν παρακάτω: 

• Θεματικοί Χάρτες (topic maps), πρότυπο που χρησιμεύει ως εργαλείο αναζήτησης και 
κατεύθυνσης σε μια γνωσιακή βάση. Γίνεται αντιληπτός σαν ένα σημασιολογικό δίκτυο 
καλύπτοντας τις πραγματικές πηγές πληροφορίας, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση στην 
αναζητούμενη πληροφορία, που βρίσκεται σε έγγραφα. Αποτελείται από θέματα, 
συσχετίσεις και εμφανίσεις. Μια καινοτομία στο αρχικό πρότυπο (ISO 13250) οδήγησε 
στην ανάπτυξη προτύπου Θεματικών Χαρτών XML ή αλλιώς XTM που βοήθησε στην 
πραγματοποίηση μιας βελτιωμένης υλοποίησης θεματικών χαρτών σε συνδυασμό με 
τεχνολογίες διαδικτύου. 

Εσωτερίκευση57

Εσωτερίκευση είναι η σύνδεση της γνώσης με την ερώτηση. Είναι η εξαγωγή της γνώσης από μία 
εξωτερική αποθήκη και το φιλτράρισμά της έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη σχέση με το 
άτομο που την ψάχνει και τελικά ο τρόπος που ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέα γνώση. 
Είναι στενά συνδεδεμένη με μια εξωτερική βάση γνώσης και αναδιοργανώνει τη βάση γνώσης 
ειδικά για να απαντήσει το σημείο εστίασης του ατόμου που διατυπώνει την ερώτηση. Υπάρχουν 
δύο διακριτά θέματα εσωτερίκευσης: 

 Εξαγωγή της γνώσης από την αποθήκη και εναπόθεσή της στο μυαλό του ατόμου που την 
ψάχνει. Η γνώση πρέπει να παρουσιάζεται στο χρήστη στη μορφή εκείνη που είναι πιο 
κατάλληλη για την κατανόησή της. Αυτή η λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάφραση 
ή την αναδιαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης της γνώσης. Για παράδειγμα μεγάλες λίστες 
με αριθμητικά δεδομένα μπορούν αν γίνουν καλύτερα κατανοητά με την παρουσίασή τους σε 
μορφή διαγράμματος. Επίσης η εκτελεστική περίληψη η οποία περιέχει την πιο ζωτική γνώση 
ενός κειμένου αποτελεί μορφή τέτοιας μετατροπής. 

 Φιλτράρισμα της γνώσης. Αυτό σημαίνει εξαγωγή της γνώσης που είναι σχετική με τις 
ανάγκες του ατόμου που τη ψάχνει, από τη μαζική ενημέρωση. Ενώ οι χρήστες μπορούν να 
καταλάβουν ποιες είναι οι ανάγκες τους σε γνώση, δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως 
ολόκληρο το πεδίο της γνώσης, έτσι ώστε να είναι ικανοί να εξάγουν τη σχετική γνώση 
εύκολα. Για παράδειγμα, μια ομάδα που εργάζεται σε ένα έργο σχετικό με μελλοντικές 
οικονομικές βιομηχανίες, μπορεί να ζητήσουν παλαιά παρόμοια έργα από μια βάση γνώσης, 
και να λάβουν για απάντηση μια λίστα από έργα τα οποία έχουν τον υψηλότερο βαθμό 
συσχέτισης με το δικό της. 

                                                 
57 Όμοια με την εξωτερίκευση, ο όρος εσωτερίκευση κατά τους Koulopoulos και Frappaolo έχει διαφορετική έννοια 
από ότι για τους Nonaka και Takeuchi. Για τους πρώτους έχει να κάνει με σύνδεση της γνώσης με την ερώτηση που 
θέτει το άτομο που τη ψάχνει. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κάποια αντιστοιχία με την εσωτερίκευση των 
Nonaka και Takeuchi, η οποία όμως δεν είναι τόσο μεγάλη. 
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Σχήμα 3.3: Διαφορετικές γνωστικές καταστάσεις του οργανισμού58

Για να γίνουν επιτυχώς οι δύο πιο πάνω λειτουργίες, είναι αναγκαίο ο οργανισμός να εξακριβώσει 
τι ακριβώς γνωρίζει και τι όχι. Στο Σχήμα 3.3 φαίνεται ένα πλέγμα το οποίο βοηθάει στην 
οργάνωση των προτεραιοτήτων. Το πλέγμα δημιουργείται με βάση δύο άξονες: την πηγή των 
πληροφοριών και τον χρήστη. Οι τέσσερις καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά 
περιβάλλοντα αναζήτησης ή αλλιώς τις διαφορετικές ανάγκες για πρόσβαση γνώσης που υπάρχουν.  

Και στις δύο παραπάνω διαδικασίες χαρακτηριστική είναι η συμβολή των εργαλείων της τεχνητής 
νοημοσύνης (artificial intelligence) και των έξυπνων πρακτόρων (intelligent agents). Αν και στις 
περιγραφές που σχετίζονται με την διαχείριση της γνώσης η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται 
ελάχιστα, παρόλα αυτά μελέτες έχουν αποδείξει ότι αρκετά λειτουργικά εργαλεία έχουν 
ενσωματωθεί σε πολυάριθμα πακέτα  διοικητικών πληροφοριακών συστημάτων. Αυτά τα εργαλεία 
συμβάλλουν στην αναγνώριση εξειδικευμένης γνώσης, και στην διαδραστική σχέση των 
διαδιακασιών που περιλαμβάνουν την φυσική γλώσσα-επικοινωνία  με την ψηφιακή. Οι πλέον 
συνήθεις πρακτικές της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται σε αυτό ακριβώς το πεδίο είναι 
σημαντικά συστήματα ειδικών (expert systems ESs,) που όταν εφαρμόζονται λειτουργούν 
μιμούμενα την ανθρώπινη συμπεριφορά και αντίληψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
νευρωνικά δίκτυα, συστήματα fuzzy logic και συστήματα έξυπνων πρακτόρων (intelligent agents). 
Οι πλέον συνήθεις καθημερινές πρακτικές της επιχείρησης στις οποίες εφαρμόζονται είναι η 
αναζήτηση γνώσης τόσο στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, όσο και σε κάθε είδος 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών – ατόμων ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των e-mail και 
των σαρωμένων εγγράφων που βρίσκονται αποθηκεμένα στις γνωσιακές βάσεις δεδομένων του 
οργανισμού. 

3.4.3 Τεχνογνωσία59 

Τεχνογνωσία είναι η σύνδεση της γνώσης με την πρόοδο. Είναι η διαδικασία λήψης ή χάραξης 
αποφάσεων που βασίζονται στη διαθέσιμη γνώση. Με άλλα λόγια είναι η εφαρμογή της γνώσης 
που ανταλλάχτηκε στις προηγούμενες τρεις λειτουργίες. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία και 
χρησιμοποίηση νέας γνώσης – ο απώτατος στόχος του ΚΜ. 

                                                 
58 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 97 

59 Ο όρος τεχνογνωσία είναι μετάφραση της αγγλικής cognition. 
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Στην απλούστερη της μορφή η τεχνογνωσία πετυχαίνεται με την εφαρμογή της εμπειρίας για τον 
καθορισμό του καταλληλότερου αποτελέσματος. Το σκάκι αποτελεί πιθανώς ένα παράδειγμα 
απλής λήψης αποφάσεων. Αυτός ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι, παρόλα αυτά, εφαρμόσιμο σε 
περιβάλλοντα όπου οι περιστάσεις είναι σχετικώς προβλέψιμες. Σε πιο σύνθετες καταστάσεις όπως 
το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ορισμένων επιχειρήσεων, η λήψη αποφάσεων γίνεται 
στηριζόμενη σε ελλιπείς πληροφορίες ή ακόμα και σε διαίσθηση ή συναισθήματα. Τέτοιες όμως 
αποφάσεις μπορούν να πάρουν μόνο οι άνθρωποι. 

Αντιθέτως με το τι πιστεύουν οι περισσότεροι, η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια για την 
τεχνογνωσία. Οι περισσότερες λύσεις που δίνει η τεχνολογία βασίζεται σε μοντέλα που 
προβλέπουν τις μελλοντικές μεταβολές βασιζόμενα στις παρελθούσες. Στο σύγχρονο περιβάλλον 
όμως, η αβεβαιότητα και η ασυνέχεια στη ροή των γεγονότων είναι μια πραγματικότητα. Έτσι οι 
μηχανές, με τις περιορισμένες ικανότητές τους στη λήψη αποφάσεων, δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, αλλά μπορούν να τους υποστηρίξουν διευκολύνοντας τους στην 
κατανόηση του περιβάλλοντος. 

Καταλήγοντας πέντε είναι οι τρόποι δημιουργίας της γνώσης: 

• η απόκτηση της, είτε αφορά την πρωτογενή ανάπτυξή της μέσα σε ένα οργανισμό είτε την 
εξαγορά της από άλλους συμπεριλαμβανομένου και της τεχνολογικής υποδομής με την 
οποία είναι συνηφασμένη, 

• οι αφοσιωμένοι πόροι της γνώσης από τους οποίους πηγάζει, και στους οποίους πρέπει να 
παρέχει την δυνατότητα διαφοροποίησης από τις καθημερινές εργασίες παρέχοντες όλα τα 
τεχνολογικά εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση, 

• η συγχώνευση μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί το απόλυτο «δημιουργικό χάος» χάριν 
της πολυπλοκότητας και της παραγωγικής έρευνας, βασιζόμενο και υποστηριζόμενα 
απόλυτα από πληροφοριακά εργαλεία που χαρίζουν μια κοινή γλώσσα συνεννόησης και 
επικοινωνίας, 

• η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία απορρόφησης νέων αλλαγών και ικανοτήτων, και 

• τα δίκτυα γνώσης, χάριν των οποίων όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να 
συνυπάρχουν και να ρέουν σε πραγματικό χρόνο μέσα στους οργανισμούς. Τα δίκτυα 
γνώσης βασίζονται και οφείλουν εξ ολοκλήρου την ύπαρξη και ανάπτυξη τους στους 
τύπους τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες διαχείρισης γνώσης. 
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Σχήμα 3.4: Σχέση μεταξύ μεσολάβησης, εσωτερίκευσης, εξωτερίκευσης και τεχνογνωσίας60

Τελειώνοντας μπορεί κανείς να πει ότι ασχέτως με τι εργαλείο ή τι μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί, 
πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 
επιχείρησης. Η γνώση όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι πολύ προσωπική και γι’ αυτό και η μέτρησή 
της πρέπει να προσεγγίζει το θέμα με παρόμοιο τρόπο. Η μεθοδολογία δεν πρέπει να μετρά μόνο τα 
κυρίως στοιχεία που είναι κρίσιμα για τις απαιτήσεις του ΚΜ, αλλά πρέπει να δίνει επαρκή 
σημασία για στους προσωπικούς παράγοντες και επιρροές του κάθε οργανισμού. 

3.5. ΥΠΟΔΟΜΗ KM 
Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι το Knowledge Management είναι απόλυτα συνηφασμένο με την 
τεχνολογία. Αν και έχει αποδειχθεί με έρευνες των Koulopoulos και Frappaolo ότι η τεχνολογία 
έρχεται μόλις τέταρτη σε επίπεδο σημαντικότητας σαν στοιχείο του Knowledge 
Management.αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχείο του, αφού το διευκολύνει σε πολλούς 
τομείς του. Όπως λένε και οι Davenport και Prusak «knowledge management is much more than 
technology, but techknowledgy is clearly a part of knowledge management»61. Ο σκοπός της 
τεχνολογίας είναι να συγκεντρώσει τη γνώση που υπάρχει στα μυαλά των ανθρώπων και σε 
κείμενα και να τα κάνει ευρέως διαθέσιμα σε κάθε σημείο του οργανισμού. Αφού η προστιθέμενη 
αξία που δίνουν οι άνθρωποι – περιβάλλον, εμπειρίες και ερμηνείες – μετατρέπει την πληροφορία 
σε γνώση, είναι η ικανότητα των πληροφοριακών συστημάτων να συλλάβουν και να διαχειριστούν 
αυτές τις ανθρώπινες λειτουργίες που τα κάνει τόσο κατάλληλα για τη γνώση. 

Ενώ οι τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται δεδομένα είναι αυστηρά δομημένες, 
τυπικά προσανατολισμένες σε νούμερα και διαχειρίζονται μεγάλο όγκο παρατηρήσεων, οι 
τεχνολογίες για τη γνώση έχουν να κάνουν πιο συχνά με κείμενα αντί με αριθμούς και μάλιστα 
κείμενα σε σχετικά αδόμητες μορφές όπως φράσεις, προτάσεις, παραγράφους, ακόμα και ιστορίες. 

                                                 
60 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 56 

61 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 123 
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Ο όγκος μπορεί να είναι κάτι το επιθυμητό στη διαχείριση δεδομένων, αλλά είναι τελείως 
ανεπιθύμητο στο ΚΜ, απλά επειδή συνήθως πρέπει να απασχοληθούν άνθρωποι για να βρουν την 
επιθυμητή λύση. Στη διαχείριση πληροφοριών μπορεί να γίνει μεγάλος όγκος επεξεργασίας χωρίς 
καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Η διαχείριση γνώσης, αντιθέτως, είναι πιο πιθανό να εφαρμοστεί με 
έναν πιο αλληλεπιδραστικό και επαναληπτικό τρόπο. 

Οι διαφορετικοί ρόλοι των ανθρώπων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στη διάκριση των 
διαφορετικών τύπων τεχνολογιών γνώσης. Μερικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
μεγάλων ομάδων στη γνώση ενώ άλλες αφορούν μόνο μερικά άτομα. Ένας ακόμα πιο κρίσιμος 
παράγοντας είναι το επίπεδο της γνώσης που απαιτείται για να τον επιτυχή χειρισμό μιας 
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Μερικά εργαλεία γνώσης απαιτούν ο χρήστης να είναι ειδικός πάνω 
στο θέμα. Άλλα πάλι, υποθέτουν ότι ο χρήστης είναι περισσότερο παθητικός συμμετέχων στην 
διαδικασία της γνώσης. Η άλλη κρίσιμη διάσταση είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να βρεθεί μια 
λύση ΚΜ σε μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή εφαρμογή. Ορισμένα περιβάλλοντα επιτρέπουν 
χρόνο για έρευνα, σύνθεση και σκέψη. Άλλα, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν ερωτήσεις 
πελατών, απαιτούν απόκριση σε πραγματικό ή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. 
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Σχήμα 3.5: Κρίσιμες διαστάσεις των εργαλείων ΚΜ62

Σύμφωνα με τις δύο αυτές διαστάσεις οι Davenport και Prusak έχουν κατατάξει τις τεχνολογίες του 
ΚΜ σε τέσσερις κατηγορίες63: ευρείες αποθήκες γνώσης (Broad Knowledge Repositories), 
εστιασμένα περιβάλλοντα γνώσης (Focused Knowledge Environments), συστήματα γνώσης 
αληθινού χρόνου (Real-Time Knowledge Systems) και μεγαλύτερης διάρκειας αναλυτικά 
συστήματα (Longer-Term Analysis Systems). 

                                                 
62 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 130 

63 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 130, 137, 138, 140 
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Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνολογίες που εξυπηρετούν πολύ ευρεία βάση χρηστών, 
δηλαδή των intranet και των Notes. Στη δεύτερη ανήκουν οι τεχνολογίες που εξυπηρετούν 
συγκεντρωμένα γνωστικά πεδία, δηλαδή των έμπειρων συστημάτων (Expert Systems) και των 
συστημάτων που βασίζονται σε περιορισμούς (Constraints-based Systems). Στην τρίτη ανήκουν οι 
τεχνολογίες που χρειάζονται ικανούς χρήστες και μεγάλη ταχύτητα απόκρισης, δηλαδή η λογική 
που βασίζεται σε περιπτώσεις (Case-based Reasoning) και ανάλυση συνιστωσών γνώσης 
(Knowledge Component Analysis). Στην τέταρτη και τελευταία ανήκουν οι τεχνολογίες που 
χρειάζονται πολύ χρόνο και πολύ εξειδικευμένους χρήστες, δηλαδή τα νευρωνικά δίκτυα (Neural 
Networks). Όλες οι τεχνολογίες που αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη παράγραφο θα αναλυθούν 
στη συνέχεια. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τύπου τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες διαχείρισης 
γνώσης: 

• INTRANETS, αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για τη μεταφορά και κατανομή γνώσης που 
είναι δυναμική και με πολλές συνδεδεμένες αναφορές, 

• WEB SITES, επιτρέπουν την αποθήκευση και διαχείριση περιεχομένου που αλλάζει 
συνεχώς και πρόσβαση σε σχετική γνώση μέσω υπερσυνδέσμων. 

• PUSH TECHNOLOGIES, μία μορφή ηλεκτρονικών εκδόσεων που σπρώχνει μη 
φιλτραρισμένη πληροφορία από τον εξυπηρετητή (server) στο σταθμό εργασίας, 
παρέχοντας πληροφορία σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις, 

• ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, είναι βάσεις σημαντικών επιχειρηματικών 
εγγράφων και αποτελούν σημαντικές αποθήκες τυπικής (explicit) γνώσης, 

• ΕΜΠΕΙΡA ΣΥΣΤΗΜΑTA (Decision Support Tools), αιχμαλωτίζουν τη γνώση του 
ειδικού για τη λήψη απόφασης, 

• CASE-BASED REASONING (Decision Support Tools), παρέχουν δυνατότητες για 
διατήρηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση παλιών λύσεων, 

• ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ(Decision Support Tools), επιτρέπει τον έλεγχο 
αποφάσεων πριν την τελική ενεργοποίησή τους, 

• ΝΕΥΡΩΝΙΚA ΔΙΚΤΥA, είναι εργαλεία που μετατρέπουν τα δεδομένα σε γνώση, 

• ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, προσφέρουν ταχύτητα και ακρίβεια 
στην αναζήτηση της πληροφορίας, 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, επιτρέπουν την επικοινωνία και συνεργασία 
μεταξύ χρηστών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επιτρέπουν τυποποίηση των διαδικασιών μεταφοράς 
γνώσης, 

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HELP-DESK, ανταποκρίνονται στις αιτήσεις για παροχή πληροφοριών, 

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BRAINSTORMING, βοηθούν τη δημιουργική σκέψη με την ανταλλαγή 
απόψεων μέσα στον οργανισμό, 

• ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, είναι μια ηλεκτρονική αποθήκη για δεδομένα από πολλές 
πηγές και σε πολλές μορφές  
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• ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, αναγνωρίζουν τις τάσεις και εξάγουν 
συμπεράσματα για τα αποθηκευμένα δεδομένα, 

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, Video conference, e-mail, 

• ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ,επιτρέπει την οργάνωση και την ταξινόμηση της γνώσης 
και των πηγών της. 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για Knowledge Management είναι πολλές στον αριθμό και 
συνεχώς αυξάνονται. Στο Σχήμα 3.6 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 
The Delphi Group Research Survey. 
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Σχήμα 3.6: Κυριότερα συστατικά της τεχνολογίας του Knowledge Management64

Τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για ΚΜ, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να:65

 Προάγουν την παραγωγικότητα των εργατών γνώσης. Συστήματα που πραγματικά 
προάγουν την παραγωγικότητα των εργατών γνώσης μπορεί να είναι δύσκολο να χτιστούν 
γιατί ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει υψηλού επιπέδου εργασίες, όπως 
αυτές που πραγματοποιούνται από τους μάνατζερ και τους επαγγελματίες (πχ επιστήμονες ή 
μηχανικούς) δεν είναι πάντα κατανοητός. Όπως έχει ήδη αναλυθεί πολλά θέματα της 
οργανωσιακής γνώσης δεν μπορούν να συλληφθούν εύκολα ή να κωδικοποιηθούν ή ακόμα και 
όταν αυτό επιτυγχάνεται η γνώση μπορεί να γίνει γρήγορα ξεπερασμένη καθώς το 
επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζει. Οι υψηλού επιπέδου εργάτες γνώσης μπορεί να 
αντισταθούν στην εισαγωγή καινούριων τεχνολογιών ή μπορεί να αντισταθούν συστήματα 

                                                 
64 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, από The Delphi Group Research Survey, 1999 

65 Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Management Information Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2000, σελ. 434 
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γνώσης γιατί τέτοιου είδους συστήματα μειώνουν τον προσωπικό έλεγχο και τη 
δημιουργικότητα. 

 Δημιουργία γερών έμπειρων συστημάτων. Κάθε φορά που υπάρχει μια αλλαγή στο 
οργανωσιακό περιβάλλον, έμπειρα συστήματα πρέπει να αλλάζουν. η οποιαδήποτε αλλαγή 
στους κανόνες που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς, τα συστήματα πρέπει να 
προγραμματίζονται ξανά. Είναι πολύ δύσκολο τα έμπειρα συστήματα να αποκτήσουν την 
ευελιξία των ανθρώπων-ειδικών. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει πειράματα πάνω 
στα έμπειρα συστήματα, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστά από αυτές έχουν δημιουργήσει έμπειρα 
συστήματα τα οποία μπορούν αν λειτουργήσουν σε καθημερινή βάση. 

Η κάθε τεχνολογία όμως δεν εφαρμόζεται για όλα τα είδη γνώσης, ούτε για κάθε μετατροπή της. 
Είναι για παράδειγμα αδύνατο να υποκαταστήσει την ανάγκη για άμεση προσωπική επαφή μεταξύ 
των ατόμων για επικοινωνία της άρρητης γνώσης, αλλά μπορεί να βοηθήσει δρώντας σαν μεσίτης. 
Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.7 υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται για 
την κάθε λειτουργία του ΚΜ. 
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Σχήμα 3.7: Τεχνολογίες και λειτουργίες ΚΜ66

3.5.1 Τεχνολογίες για Μεσολάβηση 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη μεσολάβηση. Τέτοιες 
τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε οργανισμούς που έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά και 
γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να έχουν άμεση ή σύγχρονη επικοινωνία στην καθημερινή λειτουργία 
των εργατών της γνώσης. Σε υποστήριξη της ανάγκης για προσωπική επαφή, αλλά και για τη 
δημιουργία χαρτών γνώσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα intranet και οι εφαρμογές groupware, 

                                                 
66 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, σελ. 69 
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όπως οι ομάδες συζήτησης (discussion groups), σαν τόποι συνάντησης για επαφή μεταξύ των 
προμηθευτών της γνώσης και αυτών που τη χρειάζονται. 

Τα intranet είναι ιδιωτικά δίκτυα τα οποία ολοκληρώνουν την επικοινωνία μιας επιχείρησης. 
Χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία με το World Wide Web, αλλά έχουν τη βασική διαφορά ότι η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη μόνο για τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Τα δίκτυα intranet 
προσφέρουν τα θεμέλια για ένα περιβάλλον γνώσης, αφού επιτρέπουν σε πληροφορίες από 
διάφορες πηγές και μέσα, περιλαμβανομένων και κειμένων, ήχου, βίντεο, ακόμα και ψηφιακά 
slides, να μοιραστούν, να παρουσιαστούν και να προσπελαθούν από όλη την επιχείρηση, μέσω ενός 
και μοναδικού interface. Το κοινό interface και η απλή τους χρήση κάνει τους χρήστες τους να μην 
χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση. Πολύ μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι επίσης ότι δεν εξαρτώνται 
από την πλατφόρμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά των intranet σε συνδυασμό με το χαμηλό τους 
κόστος, τα καθιστούν εναλλακτικές λύσεις των groupware για συνεργατικές εργασίες και ιδιαίτερα 
μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Το groupware είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στη δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος 
εργασίας. Δημιουργείται γύρω από τρεις αρχές: επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμό. 
Επιτρέπει στα άτομα να εργάζονται μαζί πάνω σε κείμενα, να προγραμματίζουν συναντήσεις, να 
δρομολογούν ηλεκτρονικές φόρμες, να αναπτύσσουν κοινές βάσεις δεδομένων και να στέλνουν e-
mail. Ένα πολύ γνωστό groupware πρόγραμμα είναι τα περίφημα Lotus Notes. Στον Πίνακας 3.3 
παρουσιάζονται οι κυριότερες δυνατότητες του groupware που εφαρμόζονται στο ΚΜ. 

Για απλές εφαρμογές, όπως το μοίρασμα κειμένων ή η δημοσίευση κειμένων, τα δίκτυα intranet 
είναι γενικά πιο οικονομικά στη δημιουργία και συντήρηση από εφαρμογές groupware που 
απαιτούν άδειες χρήσης και αρχιτεκτονική δικτύων client-server. Οι εφαρμογές groupware όμως, 
είναι απαραίτητες όταν απαιτείται εκτεταμένος συντονισμός και διαχείριση. Ακόμα οι εφαρμογές 
groupware είναι πολύ πιο σταθερές από τα δίκτυα intranet, τα οποία μπορεί να κολλήσουν όταν 
υπάρχουν μεγάλοι όγκοι δεδομένων. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη των intranets είναι πολύ 
γρηγορότερη από αυτή των groupware, αφού τα πρώτα είναι ένα ανοικτό σύστημα και χιλιάδες 
εταιρίες δουλεύουν πάνω τους, σε αντίθεση με τα δεύτερα που είναι κλειστό σύστημα και τα 
αναπτύσσουν μια εταιρία τη φορά. 

Δυνατότητα Περιγραφή 

Έκδοση 
(Publishing) 

Αποστολή κειμένων, καθώς και ταυτόχρονη εργασία πάνω 
στο ίδιο κείμενο από διαφορετικούς χρήστης, μαζί με 
μηχανισμό για την παρακολούθηση των αλλαγών 

Αντιγραφή 
(Replication) 

Συντήρηση και ενημέρωση ταυτόσημων δεδομένων σε 
διαφορετικά PC 

Παρακολούθηση Συζητήσεων 
(Discussion Tracking) 

Οργάνωση συζητήσεων πολλών χρηστών πάνω σε 
διαφορετικά θέματα 

Διαχείριση Κειμένων 
(Document Management) 

Αποθήκευση πληροφοριών από διάφορα θέματα σε βάσεις 
δεδομένων 

Διαχείριση Ροών Εργασίας 
(Work-flow Management) 

Μετακίνηση και παρακολούθηση κειμένων, τα οποία 
δημιουργήθηκαν από ομάδες 

Ασφάλεια 
(Security) 

Παρεμπόδιση πρόσβασης στα δεδομένα από μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες 

Μεταφερσιμότητα Πρόσβαση του εταιρικού δικτύου από μέρη έξω από την 
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(Portability) επιχείρηση 

Ανάπτυξη Εφαρμογών 
(Application Development) 

Ανάπτυξη εξατομικευμένων λογισμικών εφαρμογών με το 
κυρίως λογισμικό 

Πίνακας 3.3: Χρήσιμες δυνατότητες του groupware για ΚΜ 

Μπορεί κανείς να πει με λίγα λόγια, ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογίες διευκολύνουν την 
ασύγχρονη συνεργασία μεταξύ των ατόμων και μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δημιουργικότητα 
που έχουν οι ομάδες. Σε πιο εξελιγμένο επίπεδο, συστήματα διαχείρισης εγγράφων (Document 
Management), που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ακεραιότητας των εγγράφων, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα στον 
οργανισμό. Ηλεκτρονικές yellow pages επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία των 
προφίλ ή καταλόγων με πληροφορίες για τους εργαζόμενους (που περιέχουν πχ πληροφορίες για το 
ποιοι είναι, σε ποια έργα έχουν δουλέψει, ποια κείμενα έχουν γράψει, διορθώσει, διαβάσει κτλ). 
Έτσι το σύστημα μαθαίνει τα ενδιαφέροντα και τις άτυπες ομάδες των χρηστών. Κατά συνέπεια, 
όταν καλείται να απαντήσει μια ερώτηση ενός χρήστη, μπορεί να δώσει το όνομα και άλλες 
πληροφορίες για άτομα που έχουν γνώση για το συγκεκριμένο ή παρόμοιο θέμα. 

3.5.2 Τεχνολογίες για Εξωτερίκευση67 

Το επόμενο βήμα μετά τις εφαρμογές για τη μεσολάβηση είναι η εφαρμογή τεχνολογιών για την 
ταξινόμηση της νέας γνώσης που προκύπτει από την σύνδεση των ατόμων. Επειδή όμως οι 
άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στην καταχώριση των πληροφοριών σε μορφή κειμένου, βάσεων 
δεδομένων και γενικά δομημένων μορφών, κάνουν το λάθος και εφαρμόζουν τις ίδιες ακριβώς 
τεχνικές και για τη γνώση. Όμως, όπως είναι ήδη γνωστό η γνώση δεν είναι κωδικοποιημένη 
πληροφορία και γι’ αυτό απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Η γνώση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στις συνδέσεις μεταξύ πληροφοριών, ανθρώπων και του περιβάλλοντος και έτσι έχει πολύ 
αυξημένη πολυπλοκότητα. Για παράδειγμα αναφέρεται η πολυπλοκότητα δημιουργίας και 
συντήρησης ενός δικτύου από κείμενα συνδεδεμένα με υπερσυνδέσμους. Οι υπερσύνδεσμοι είναι 
απαραίτητοι για την πλοήγηση μέσα στη βάση δεδομένων, αλλά αυξάνουν εκθετικά την ερμηνεία 
που μπορεί να δοθεί σε ένα κείμενο. Επιπλέον, οι υπερσύνδεσμοι αυτοί πρέπει να αλλάζουν συχνά 
προκειμένου να διατηρηθεί ενημερωμένη η βάση γνώσης, πράγμα που απορροφά μέρος των ήδη 
περιορισμένων πόρων του οργανισμού. 

Οι οργανισμοί πρέπει να στηρίζονται σε «έξυπνα» συστήματα απογραφής, τα οποία ταξινομούν τη 
γνώση και όπως θα χρειαστεί, αλλά και όπως εισάγεται. Όμως επειδή η γνώση αλλάζει συνεχώς, το 
όλο σύστημα πρέπει να είναι δυναμικό. Το σύστημα πρέπει λοιπόν να συμπληρώνεται από μια 
εφαρμογή που επανεκτιμά τη σχέση μεταξύ των τμημάτων της γνώσης. 

Για να υπάρχει γρήγορη εύρεση σε μεγάλες βάσεις γνώσης, οι απλές βάσεις δεδομένων είναι 
ανεπαρκείς. Είναι απαραίτητα συστήματα διαχείρισης εγγράφων και ψαξίματος τα οποία είτε 
χειροκίνητα είτε αυτόματα μπορούν να εκτιμήσουν το περιεχόμενο των κειμένων και άλλων 
γνωστικών αντικειμένων (knowledge bodies) και να βρουν διαφορές και ομοιότητές τους. Για 
παράδειγμα αναφέρεται η σειρά εφαρμογών της Autonomy, η οποία έχει την δυνατότητα να εξάγει 
το νόημα από ένα κείμενο με αποτέλεσμα να μπορεί να το κατηγοριοποιήσει αυτόματα και να 
εισάγει υπερσυνδέσμους με άλλα σχετικά κείμενα. Η κυρίως όμως τεχνολογία που εφαρμόζεται 
είναι η εύρεση και ανάκτηση κειμένων (search & retrieval). Παρόλο που αυτή η τεχνολογία 
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υπάρχει εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές ΚΜ. Αυτό γιατί η γνώση συνήθως 
έχει πολλές συναφείς ερμηνείες που έχουν δημιουργηθεί από τον συγγραφέα του άρθρου, από την 
περίληψη και άλλα. Η μη δομημένη έρευνα που πραγματοποιούν μπορεί να συλλάβει όλες αυτές τις 
ερμηνείες. Αντιθέτως, σε περίπτωση δομημένων βάσεων δεδομένων και δομημένης έρευνας, αυτό 
είναι αδύνατο ή σε περίπτωση που είναι δυνατό χρειάζεται πολύς χρόνος ανθρώπινης εργασίας για 
την προετοιμασία της γνώσης. Βέβαια σημαντικό μειονέκτημα της μη δομημένης έρευνας είναι ο 
μεγάλος αριθμός των αποτελεσμάτων που δίνει, ο οποίος πολλές φορές καθιστά πολύ δύσκολη ή 
και αδύνατη την επεξεργασία τους. Ένας τρόπος για να βοηθηθούν οι χρήστες σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι η δημιουργία ενός on-line λεξικού συνωνύμων (thesaurus). Έτσι οι χρήστες θα 
μπορούν να ψάξουν για γνώση χρησιμοποιώντας τους σωστούς όρους, με αποτέλεσμα πιο ακριβή 
και άρα λιγότερα σε αριθμό αποτελέσματα. 

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα σήμερα είναι αυτά των πυλών (portals), που 
διευκολύνουν την πρόσβαση και τη αξιοποίηση των συνδέσεων με τα γνωστικά αντικείμενα που 
βρίσκουν τα εργαλεία εξωτερίκευσης. Οι πύλες είναι χάρτες οι οποίοι αναπαριστούν το «τοπίο» της 
γνώσης με οπτικά μέσα και ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση του λειτουργικού συστήματος, των 
browsers και των εφαρμογών. Επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρήστες και αναζητούν στοιχεία σε 
ένα μεγάλο σύνολο πηγών ώστε να συνθέσουν μια εικόνα από πληροφορία και εφαρμογές σε ένα 
προσωποποιημένο ή όχι περιβάλλον. Οι πηγές που ψάχνουν οι πύλες μπορεί να είναι έγγραφα, 
εφαρμογές e-business, το Internet και υπηρεσίες επικοινωνίας όπως για παράδειγμα e-mail και 
τηλεδιασκέψεις. Οι λειτουργίες των πυλών μπορούν να αποκαλύψουν διασυνδέσεις μεταξύ 
γνωστικών αντικειμένων που δεν ήταν γνωστές στον χρήστη. Μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι ότι 
μπορεί να προσεγγιστεί από πολλά σημεία πρόσβασης όπως κινητά τηλέφωνα PDA και άλλα. 

Οι πύλες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

• Δημοσιευμένες πύλες (Published portals), οι οποίες χρησιμοποιούνται για μεγάλες 
διαφορετικές κοινότητες ανθρώπων με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Αυτές οι πύλες τείνουν να 
ακολουθούν ένα πιο παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών, που περιέχει πολύ 
μικρή εξατομίκευση του περιεχομένου με εξαίρεση τις on-line μηχανές ψαξίματος και λίγες 
ικανότητες αλληλεπίδρασης. 

• Εμπορικές πύλες (Commercial portals), οι οποίες προσφέρουν γνώση εστιασμένου 
περιεχόμενου για διαφορετικές κοινότητες ανθρώπων. Αυτές είναι και οι πιο δημοφιλείς πύλης 
σήμερα. Παρόλο που προσφέρουν αρκετές δυνατότητες εξατομίκευσης της διεπιφάνειας 
αλληλεπίδρασης, είναι σχεδιασμένες για ευρύ κοινό και προσφέρουν σχετικά απλό 
περιεχόμενο (πχ νέα σε λίγα ξανά-επιλεγμένα αντικείμενα). 

• Προσωπικές πύλες (Personal portals), οι οποίες περιέχουν φιλτραρισμένες πληροφορίες για 
τα άτομα. Όπως και οι εμπορικές πύλες προσφέρουν γνώση εστιασμένου περιεχόμενου, αλλά 
είναι πολύ πιο εξατομικευμένες. 

• Εταιρικές πύλες (Corporate portals), οι οποίες συντονίζουν πλούσιο περιεχόμενο για μία 
σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων. Αυτές οι πύλες χτίζονται συχνά για τη διαχείριση των 
εφαρμογών intranet μεγάλων επιχειρήσεων και έχουν μεγάλο βαθμό εξατομίκευσης. 

Υπάρχουν, όμως, πολλά εργαλεία οπτικοποίησης εκτός από τις πύλες, τα οποία ποικίλουν από 
διαγράμματα με τη μορφή ιστού αράχνης που δείχνουν τις βασικές ιδέες ενός κειμένου και τις 
σχέσεις τους μεταξύ τους, μέχρι ολόκληρα ηλιακά συστήματα που ο κάθε πλανήτης είναι οι 
βασικές ιδέες της βάσης γνώσης και η έρευνα γίνεται με την επίσκεψή και εξερεύνησή του. Με τη 
χρήση μέσων οπτικοποίησης στις εφαρμογές εξωτερίκευσης διευκολύνεται η πλοήγηση μέσα στις 
βάσεις γνώσης και η γρήγορη ανεύρεση σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων γνώσης.  
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3.5.3 Τεχνολογίες για Εσωτερίκευση68 

Ενώ η εξωτερίκευση δίνει το νόημα της συλλογής γνώσης και παρουσιάζει στις διασυνδέσεις που 
υπάρχουν, για το σωστό KM είναι αναγκαίο οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μια 
ερώτηση και να λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση που χρειάζονται εκείνη τη στιγμή. Η τεχνολογία 
για την εσωτερίκευση είναι ίσως και η παλαιότερη μεταξύ των εργαλείων για το KM, με τις ρίζες 
τους στις απλές μηχανές αναζήτησης. Αλλά για το ΚΜ τα εργαλεία εσωτερίκευσης χρειάζονται 
λειτουργίες οι οποίες είναι πιο ανεπτυγμένες από την απλή αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων, 
όπως αναμόρφωση της γνώσης ώστε να μεταφέρει πιο εύκολα την αξία της στο χρήση. Έτσι ενώ οι 
απλές μηχανές αναζήτησης εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται εκτενώς για εσωτερίκευση, έχουν 
αρχίσει να εμφανίζονται πιο «έξυπνα» εργαλεία αναζήτησης. Το τι τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί 
εξαρτάται από την γνωστική κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός (Σχήμα 3.3). 

Στην πρώτη περίπτωση που ο χρήστης ξέρει ότι ξέρει (το πάνω αριστερά τετράγωνο), η ανάγκη 
είναι για μια απλή μηχανή αναζήτησης. Αυτή είναι η περίπτωση όπου η γεωγραφική διασπορά ή ο 
όγκος των πηγών πληροφορίας απαγορεύει την γρήγορη ανάκτηση. Παρόλα αυτά, ο χρήστης είναι 
ενήμερος για τα περιεχόμενα και τι χρειάζεται να βρει και έτσι το μοντέλο έρευνας είναι απλό. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι ενήμερος για την ανικανότητά του να έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες (το πάνω δεξιά τετράγωνο), η ανάγκη, τουλάχιστον για αρχή, είναι να αποκτήσει 
πρόσβαση στην πηγή. 

Όταν ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, αλλά δεν είναι εξοικειωμένος με αυτές 
και χρειάζεται να ψάξει (το κάτω αριστερό τετράγωνο), υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένα 
εργαλεία αναζήτησης, τα οποία ενισχύουν την, πολλές φορές ανεπαρκή, έρευνα του χρήστη και να 
επεκτείνουν την ευφυία του. 

Τέλος η κατάσταση περιπλέκεται πολύ στην περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι ενήμερος του τι 
δεν γνωρίζει. Εδώ υπάρχει ανάγκη για συνδυασμό εργαλείων αναζήτησης και εξερεύνησης (πχ web 
crawler). 

Μια πολύ συνηθισμένη πρακτική είναι η ολοκλήρωση των εργαλείων εσωτερίκευσης με εργαλεία 
εξωτερίκευσης έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να βλέπει τη δική του οπτική γωνία της βάσης γνώσης. 
Για παράδειγμα αναφέρεται η σειρά εφαρμογών της Autonomy η οποία μπορεί να δημιουργήσει 
αυτόματα το προφίλ των χρηστών από τα κείμενα που διαβάζουν και να τους παρουσιάζει κάθε 
φορά που μπαίνουν στη βάση θέματα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. 

3.5.4 Τεχνολογίες για Τεχνογνωσία 

Μέχρι τώρα οι προηγούμενες τεχνολογίες διέκριναν τη γνώση από την πληροφορία, από την 
ανάγκη της πρώτης για διασυνδέσεις και ευφυίας ή την τοποθέτηση της στο περιβάλλον. παρόλα 
αυτά οι συνδέσεις και η πληροφορία πρέπει να ακολουθούν ορισμένους κανόνες για να καταλήγουν 
στη γνώση. Με άλλα λόγια η εξασφάλιση ενός κειμένου και οι διασυνδέσεις του με δύο ή 
περισσότερα κείμενα είναι απαραίτητα, αλλά δεν μπορούν να δώσουν από μόνα τους γνώση. Είναι 
επίσης κρίσιμη η δημιουργία διαδικασιών και επιχειρησιακών κανόνων οι οποίοι θα ελέγχουν τη 
χρήση αυτής της γνώσης, έτσι ώστε η πληροφορία να είναι μεταβιβάσιμη σε άτομα σε όλο τον 
οργανισμό. Αυτός είναι και ο ρόλος των εργαλείων τεχνογνωσίας.  

                                                 
68 Σε όλη την παράγραφο η εσωτερίκευση χρησιμοποιείται με την έννοια ορίστηκε από τους Koulopoulos και 
Frappaolo 

Λογιωτάτου Πανδώρα 74



 

Για παράδειγμα αναφέρεται ένας υπεύθυνος πωλήσεων ο οποίος έχει πρόσβαση σε μια βάση 
γνώσης με πολλά κείμενα και στοιχεία για τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών ενός 
ανταγωνιστή, για τις νίκες και ήττες από τον ανταγωνισμό, τα επιχειρησιακά σχέδια, τις αγορές και 
τις στρατηγικές και όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους. Ο υπεύθυνος πωλήσεων όμως 
δεν είναι σε θέση να βγάλει γρήγορα μια απόφαση. Χρειάζεται αρκετό χρόνο και πόρους για ένα 
αμφίβολο πολλές φορές αποτέλεσμα. Για να βοηθηθεί είναι απαραίτητο μαζί με την αναγκαία 
γνώση να δίνονται για αναλυτικά εργαλεία για την επεξεργασία της όπως για παράδειγμα ένα 
πρόγραμμα προσομοίωσης που θα βασίζεται σε στοιχεία της βάσης γνώσης και θα επέτρεπε στον 
υπεύθυνο πωλήσεων να πειραματιστεί με διαφορετικές στρατηγικές. Τέτοια εργαλεία είναι τα 
προγράμματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Tools), τα δέντρα αποφάσεων (Decision 
Support Trees) και άλλα, που όμως εφαρμόζονται με αυστηρά κωδικοποιημένη γνώση, δηλαδή 
ρητή γνώση. Οι εταιρικές πύλες πολλές φορές χρησιμοποιούνται και για υποστήριξη αποφάσεων. 
Όσο αναφορά την άρρητη γνώση τέτοια εργαλεία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Η εμφάνιση 
τέτοιων εργαλείων θα ήταν υπερβολική, ειδικά σήμερα με την ραγδαία εξάπλωση του internet και 
την ικανότητά του να αναπτύσσει μικρές προσωπικές εφαρμογές σαν μέρος μια τυπικής μεταφοράς 
πληροφοριών.  

Ακόμα, τα συστήματα παρακολούθησης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροών εργασίας μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλεία τεχνογνωσίας. Ο σκοπός αυτών των συστημάτων είναι να 
εξασφαλίσουν τη σωστή ακολουθία των απαιτούμενων εργασιών και να μειώσουν τον χρόνο 
επεξεργασίας. Με το πέρασμα του χρόνου όμως δημιουργούν πληροφορίες για τις διαδικασίες που 
αυτοματοποιούν. Αυτές οι πληροφορίες όμως είναι ουσιαστικά γνώση για το πως διαφορετικά 
ερεθίσματα επηρεάζουν την επιχειρηματική διαδικασία (πχ η διαδικασία κινείται πιο εύκολα όταν 
εμπλέκονται συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κτλ). Με την ολοκλήρωση ερευνητικών και αναλυτικών 
εργαλείων η γνώση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και πιθανώς να δημιουργήσει αυτόματες αποφάσεις 
(η τεχνογνωσία στην υψηλότερή της μορφή), κάνοντας το σύστημα ροής εργασίας να αλλάζει τη 
λογική των διαδικασιών ανάλογα με τις τάσεις που αναγνωρίζει. 

Βέβαια σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα ηλεκτρονικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 
εργάτες της γνώσης για να δημιουργήσουν γνώση. Τέτοια είναι τα συστήματα CAD, Virtual 
Reality, Investment Workstations και άλλα. Η διαφορά που έχουν αυτά τα εργαλεία από τα 
προηγούμενα είναι ότι η επεξεργασία για τη δημιουργία νέας γνώσης γίνεται εσωτερικά στο άτομο 
ή την ομάδα και ότι τα άτομα που τα χρησιμοποιούν δεν είναι οι μάνατζερ, αλλά μόνο 
εξειδικευμένοι εργάτες γνώσης. 

3.5.5 Τεχνητή Νοημοσύνη 

Τα περισσότερα τα προηγούμενα εργαλεία έχουν εφαρμόζουν στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης. Για 
παράδειγμα, το CBR (το οποίο θα εξηγηθεί στη συνέχεια) εφαρμόζεται εκτενώς για την 
εσωτερίκευση και για την εξωτερίκευση. Η τεχνητή νοημοσύνη πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία 
του 1960 ήταν η προσπάθεια δημιουργίας πληροφοριακών συστημάτων (software και hardware) 
που συμπεριφέρονταν σαν άνθρωποι. Τέτοια συστήματα θα ήταν ικανά να μάθουν φυσικές 
γλώσσες, να καταφέρουν συντονισμένες φυσικές λειτουργίες, να αποκτήσουν αντίλήψη που θα 
ενημερώνει τη φυσική τους συμπεριφορά και γλώσσα (οπτικά και ηχητικά συστήματα αντίληψης) 
και να μιμηθούν την ανθρώπινη εμπειρία και λήψη αποφάσεων. Επίσης θα μπορούσαν να δείξουν 
λογική συλλογισμό και κοινή λογική. Παρόλες τις υπεραισιόδοξες στην αρχή προβλέψεις, γρήγορα 
αποδείχτηκε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά ήταν πολύ σύνθετη για να εξομοιωθεί από μηχανήματα. 
Όμως στην προσπάθεια σχεδιασμού ενός ευφυούς μηχανήματος έγιναν μεγάλες πρόοδοι σε τομείς 
της πληροφορικής και της υποστήριξης της ανθρώπινης σκέψης. 

Έτσι σήμερα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε στην ανθρώπινη εμπειρία, γνώση 
και επιλεγμένα πρότυπα συλλογισμού, αλλά δεν έχουν την ευφυΐα των ανθρώπων. Τα σημερινά 
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συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να βρουν νέες και καινοτόμες λύσεις σε 
προβλήματα. Μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες των ειδικών, χωρίς να μπορούν να τους 
υποκαταστήσουν ή να συλλάβουν τμήμα της ευφυΐας τους. Το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης 
περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες. Φυσική γλώσσα (Natural Language), ρομποτική (Robotics), 
συστήματα αντίληψης (Perceptive Systems), έμπειρα συστήματα (Expert Systems) και «έξυπνες» 
μηχανές (“Intelligent” Machines).  

ΤΤεεχχννηηττήή 
ΝΝοοηημμοοσσύύννηη 

««ΈΈξξυυππννεεςς»» 
ΜΜηηχχααννέέςς 

ΈΈμμππεειιρραα 
ΣΣυυσσττήήμμαατταα 

ΡΡοομμπποοττιικκήή  ΣΣυυσσττήήμμαατταα 
ΑΑννττίίλληηψψηηςς 

ΦΦυυσσιικκήή 
ΓΓλλώώσσσσαα 

 
Σχήμα 3.8: Οι κατηγορίες της τεχνητής νοημοσύνης69

Από τις παραπάνω κατηγορίες, για τις εφαρμογές ΚΜ χρησιμοποιούνται κυρίως τα έμπειρα 
συστήματα. Τα έμπειρα συστήματα μπορούν να λύσουν προβλήματα με τη συλλογή γνώσης για 
πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Η γνώση που 
χρησιμοποιούν έχει εξαχθεί από κάποιους ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα τέτοιο σύστημα 
μπορεί να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων ρωτώντας σχετικές ερωτήσεις και εξηγώντας τους 
λόγους που ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη λύση. 

Τα έμπειρα συστήματα στερούνται το εύρος της γνώσης και την κατανόηση των θεμελιωδών 
αρχών ενός ανθρώπου ειδικού. Είναι πολύ στενά, ρηχά και εύθραυστα. Συνήθως πραγματοποιούν 
πολύ περιορισμένες λειτουργίες οι οποίες μπορούν να γίνουν από ειδικούς σε λίγα λεπτά ή ώρες. 
Αντιθέτως δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν ούτε οι άνθρωποι 
ειδικοί. Λόγω της πολύ δομημένης τους αρχιτεκτονικής δεν είναι εύκολη η προσθήκη νέας γνώσης 
σε αυτά και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται συνήθως σε σταθερό περιβάλλον. από μια έρευνα βρέθηκε 
ότι μόνο το ένα τρίτο των έμπειρων συστημάτων που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1980 
χρησιμοποιούνταν το 199270. Σύμφωνα με τους Davenport και Prusak, τα συστήματα αυτά 
εγκαταλείφθηκαν κυρίως για οργανωσιακούς λόγους και όχι τεχνικούς – η εταιρία που τα 
υποστήριζε σταμάτησε, υπήρχαν δυσκολίες στην εξαγωγή της γνώσης από τους ειδικούς ή τα 
συστήματα ήταν πολύ ακριβά για να αναβαθμιστούν και να συντηρηθούν. Παρόλα αυτά, τα 
έμπειρα συστήματα με το να συλλαμβάνουν την ανθρώπινη εμπειρία σε περιορισμένες περιοχές, 
μπορούν να παράσχουν οφέλη, βοηθώντας τους οργανισμούς να λάβουν δύσκολες αποφάσεις με 
λιγότερους εργαζόμενους. 

Μία άλλη μορφή τεχνητής νοημοσύνης είναι και η λογική βασισμένη σε περιπτώσεις (Case Base 
Reasoning – CBR). Αυτά τα συστήματα σε αντίθεση με τα έμπειρα συστήματα δεν χρησιμοποιούν 
τη γνώση ειδικών, αλλά τη συλλογική γνώση και εμπειρία που έχουν δημιουργήσει οι οργανισμοί 
με το πέρασμα των ετών. Με το CBR, οι περιγραφές περασμένων εμπειριών από ανθρώπους 
ειδικούς (πχ διηγήματα), που αναπαριστώνται σαν περιπτώσεις, αποθηκεύονται σε μία βάση 
δεδομένων για μετέπειτα χρήση όταν ο χρήστης συναντήσει μια καινούρια περίπτωση με παρόμοιες 
                                                 
69 Laudon C. Kenneth, Laudon P. Jane, Management Information Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2000, σελ. 446 

70 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 137 
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παραμέτρους. Το σύστημα ψάχνει για αποθηκευμένες περιπτώσεις με χαρακτηριστικά 
προβλήματος παρόμοια με την καινούρια και στη συνέχεια εφαρμόζει τις λύσεις της παλιάς 
περίπτωσης στην καινούρια. Οι επιτυχημένες λύσεις τοποθετούνται στη νέα περίπτωση και 
αποθηκεύονται μαζί με τις υπόλοιπες περιπτώσεις στη βάση γνώσης. Οι αποτυχημένες λύσεις, 
προσαρτούνται επίσης στη βάση μαζί επεξηγήσεις γιατί οι λύσεις δεν είχαν αποτέλεσμα. Για τη 
σωστότερη συντήρηση του συστήματος απαιτούνται ένας ή περισσότεροι ειδικοί οι οποίοι θα 
κρίνουν εάν οι καινούριες περιπτώσεις αξίζουν καταχώρησης ή εάν είναι αναγκαία η δημιουργία 
τελείως νέων. Η προσθήκη νέων περιπτώσεων σε ένα σύστημα CBR είναι αρκετά δύσκολη και 
χρειάζεται πολύ καλή γνώση του συστήματος. 

Τα έμπειρα συστήματα δουλεύουν με την εφαρμογή πολύ δομημένων εντολών χωρίς επικαλύψεις 
(IF – THEN – ELSE) πάνω σε μια βάση γνώσης, με τις εντολές και τη βάση να έχουν εξαχθεί από 
ανθρώπους ειδικούς. Αντιθέτως το CBR, αναπαριστά τη γνώση σαν μια σειρά περιπτώσεων και 
αυτή η βάση γνώσης επεκτείνεται και βελτιώνεται συνεχώς από τους χρήστες. Η εφαρμογή του 
ήταν ιδιαίτερα επιτυχής στη λύση προβλημάτων που αφορούσαν την υποστήριξη πελατών. Έχει 
εφαρμοστεί επιπλέον στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, νομική, κατανόηση ιστοριών και 
κατεύθυνση ρομπότ, αλλά η τεχνολογία δεν έχει επιτύχει εκτενείς επιχειρηματικές εφαρμογές σε 
καμία από τις προηγούμενες περιοχές. 

Σχετικά με τα έμπειρα συστήματα και το CBR είναι τα συστήματα που βασίζονται σε περιορισμούς 
(Constraint-based Systems). Αυτά υποδεικνύονται για περιπτώσεις με μεγάλο όγκο δεδομένων. 
Όπως τα έμπειρα συστήματα χρησιμοποιούνται για σχετικά στενό εύρος προβλημάτων όπως 
διαμόρφωση προϊόντων ή τιμολόγηση. Τα συστήματα που βασίζονται σε περιορισμούς 
συλλαμβάνουν και μοντελοποιούν τους περιορισμούς που επηρεάζουν μια τη λήψη μιας 
πολύπλοκης απόφασης, για παράδειγμα ο καθορισμός τι είδους μνήμη, σκληρό δίσκο, μόντεμ και 
κάρτα γραφικών δουλεύουν με έναν υπολογιστή που έχει ένα συγκεκριμένο επεξεργαστή και 
λειτουργικό σύστημα. Επειδή αυτά τα συστήματα στο βάθος είναι συνήθως αντικειμενοστραφή 
(αντί να βασίζονται σε κανόνες), είναι ευκολότερο να τροποποιηθούν από τα έμπειρα συστήματα – 
δεν υπάρχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις για να κατανοήσει κανείς και να αλλάξει. 

Μια άλλη τεχνική τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται στις λειτουργίες του ΚΜ είναι τα 
νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks). Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από hardware και software και 
προσπαθούν να εξομοιώσουν τον τρόπο επεξεργασίας του βιολογικού μυαλού. Εμφανίστηκαν για 
πρώτη φορά το 1943 σε μια εργασία των McCulloch και Pits. Είναι εργαλεία που κάνουν χρήση 
στατιστικών μεθόδων και χρησιμοποιούνται για να ταξινομήσουν περιπτώσεις στη μία ή στην άλλη 
κατηγορία. Για παράδειγμα εάν ένας πελάτης είναι πιθανό να επιστρέψει ένα δάνειο ή όχι. Τα 
νευρωνικά δίκτυα χρειάζονται μεγάλο όγκο αριθμητικών κυρίως δεδομένων και πολύ ισχυρούς 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζεται μία αναπαράσταση ενός νευρωνικού δικτύου. Όταν το δίκτυο κάνει 
ένα λάθος (διαλέξει λάθος διαδρομή και βγάλει λάθος συμπέρασμα), τότε αλλάζει τις ιδιότητες 
ορισμένων βελών και έτσι ακολουθείται διαδρομή μέσω άλλων βελών. Εάν αυτή η μαθησιακή 
διαδικασία συνεχιστεί για πολλούς κύκλους, τότε η μηχανή μαθαίνει τη σωστή απάντηση. Η 
διαφορά με τα έμπειρα συστήματα είναι ότι αυτά προσπαθούν να εξομοιώσουν ή να 
μοντελοποιήσουν τον τρόπο ενός ανθρώπου ειδικού να λύνει προβλήματα. Είναι δηλαδή πολύ 
συγκεκριμένα σε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν εύκολα να επανεκπαιδευτούν. Οι σχεδιαστές 
των νευρωνικών δικτύων αντιθέτως δεν προσπαθούν να μοντελοποιήσουν την ανθρώπινη ευφυία, 
να προγραμματίσουν λύσεις ή να λύσουν αυτά καθαυτά συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά να 
εισάγουν ευφυία στο hardware με τη μορφή μιας γενικής ικανότητας μάθησης. Χρειάζονται πολύ 
εξειδικευμένους χρήστες, κυρίως για την αρχική τους φάση που στήνεται το μοντέλο, δηλαδή την 
περίοδο μάθησης. Παρόλα αυτά τα νευρωνικά δίκτυα είναι σαν μαύρα κουτιά που δεν είναι εύκολο 
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κάποιος να εξηγήσει γιατί κατέληξαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μερικά καινούρια νευρωνικά 
δίκτυα εξηγούν στους χρήστες ως έναν βαθμό γιατί έκαναν αυτό που έκαναν. Όμως οι 
επιχειρηματίες συνήθως δεν αρέσκονται στη μικρή ή καθόλου εξήγηση των αποτελεσμάτων. Αυτός 
είναι και ένας από τους λόγους που τα νευρωνικά δίκτυα δεν είναι διαδεδομένα σε εφαρμογές ΚΜ. 
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Σχήμα 3.9: Αναπαράσταση νευρωνικού δικτύου 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) είναι μία ακόμη τεχνική τεχνητής νοημοσύνης. Είναι 
μια μέθοδος συνδυαστικής βελτιστοποίησης που βασίζεται στις βιολογικές διαδικασίες εξέλιξης. Η 
βασική ιδέα είναι ότι μέσω της εξέλιξης οι ζωντανοί οργανισμοί προσαρμόζονται και επιβιώνουν 
στο περιβάλλον τους. Οι λύσεις που εφαρμόζουν γενετικούς αλγόριθμους είναι προγραμματισμένοι 
να δουλεύουν με τον τρόπο που οι πληθυσμοί λύνουν προβλήματα – αλλάζοντας και 
αναδιοργανώνοντας τα συστατικά τους μέρη χρησιμοποιώντας διαδικασίες όπως η αναπαραγωγή, η 
μετάλλαξη και η φυσική επιλογή. Έτσι προωθούν την εξέλιξη των λύσεων σε συγκεκριμένα 
προβλήματα, ελέγχοντας τη δημιουργία, την ποικιλία, την προσαρμογή και την επιλογή πιθανών 
λύσεων χρησιμοποιώντας γενετικά βασισμένες διαδικασίες. Καθώς οι λύσεις αλλάζουν και 
συνδυάζονται, οι χειρότερες από αυτές απορρίπτονται και οι καλύτερες επιβιώνουν για να 
συνεχίσουν να δημιουργήσουν ακόμα καλύτερες λύσεις. Οι γενετικοί αλγόριθμοι δημιουργούν 
προγράμματα τα οποία λύνουν προβλήματα ακόμα και όταν κανείς δεν καταλαβαίνει τη δομή τους. 

Επίσης υπάρχουν έξυπνοι πράκτορες (Intelligent Agents) οι οποίοι είναι υβριδικές μέθοδοι 
τεχνητής νοημοσύνης. Υβριδικές καλούνται οι μέθοδοι που συνδυάζουν τους γενετικούς 
αλγόριθμους, τα νευρωνικά δίκτυα και τα έμπειρα συστήματα. Οι έξυπνοι πράκτορες είναι 
προγράμματα τα οποία τρέχουν στο background και εκτελούν συγκεκριμένες, επαναληπτικές και 
προβλέψιμες εργασίες για ένα χρήστη, μια επιχειρηματική διαδικασία ή μία εφαρμογή λογισμικού. 
Χρησιμοποιούν ενσωματωμένη ή αποκτημένη με μάθηση βάση γνώσης για να εκτελέσουν 
λειτουργίες ή να λάβουν αποφάσεις εκ μέρους του χρήστη. Οι έξυπνοι πράκτορες μπορούν να 
προγραμματιστούν να λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι στις προσωπικές προτιμήσεις του 
χρήστη, για παράδειγμα να σβήνουν junk e-mail, να προγραμματίζουν συναντήσεις ή να ψάξουν σε 
διασυνδεδεμένα δίκτυα για να βρουν τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια για ένα μέρος. Μπορούν 
επίσης να είναι συνδεδεμένοι με προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς που συνεργάζονται με το 
χρήστη στο ίδιο περιβάλλον εργασίας. Τέλος μπορούν να βοηθήσουν το χρήστη, εκτελώντας 
εργασίες εκ μέρους του, να εκπαιδεύοντας ή διδάσκοντας το χρήστη, κρύβοντας την 
πολυπλοκότητα ορισμένων δύσκολων εργασιών, βοηθώντας το χρήστη να συνεργαστεί με άλλους 
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χρήστες ή παρακολουθώντας γεγονότα και διαδικασίες. Σήμερα υπάρχουν πολλές εφαρμογές με 
έξυπνους πράκτορες, σε λειτουργικά συστήματα, συστήματα e-mail και εργαλεία δικτύων. Ένα 
πολύ γνωστό παράδειγμα έξυπνων πρακτόρων είναι οι Wizards στο Microsoft Office, οποίοι 
δείχνουν στους χρήστες πως να κάνουν διάφορες εργασίες όπως διαμόρφωση των κειμένων ή 
δημιουργία γραφημάτων και να προβλέπουν πότε ο χρήστης χρειάζεται βοήθεια. 

Τέλος υπάρχει μια μεθοδολογία που επινοήθηκε από την Primus Corporation για το Customer 
Support Consortium, μια ομάδα περισσοτέρων από εξήντα επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που 
εργάζονται μαζί για να λύσουν προβλήματα ΚΜ σε θέματα υποστήριξης πελατών. Η Primus 
ανέπτυξε μια προσέγγιση στη διαχείριση γνώσης για υποστήριξη πελατών (τελικά και για άλλου 
είδους προβλήματα) που βασίζεται στην αποσύνθεση του προβλήματος ή της λύσης στης βασικές 
συνιστώσες γνώσης. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε από τους Davenport και Prusak «Ανάλυση 
Συνιστωσών Γνώσης» (Knowledge Component Analysis)71. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο ο 
αναλυτής μπορεί να ταξινομήσει τη γνώση που πήρα από τον πελάτη γύρω από ένα πρόβλημα ή να 
προσθέσει νέα γνώση σε αυτό, σαν μία από τις επόμενες συνιστώσες: 

 Το σκοπό ή το καθήκον που ο πελάτης προσπαθεί να πετύχει αλλά δεν μπορεί 

 Ένα γεγονός για το τεχνολογικό περιβάλλον του πελάτη 

 Ένα σύμπτωμα του προβλήματος του πελάτη 

 Μια πρόσφατη αλλαγή το τεχνολογικό περιβάλλον του πελάτη 

 Μια πιθανή αιτία του προβλήματος 

 Μια άρνηση ή ένα γεγονός το οποίο είναι τελείως άσχετο με το παρόν πρόβλημα 

 Η διόρθωση του προβλήματος 

Καθώς ο αναλυτής ταξινομεί τις συνιστώσες του προβλήματος, το πρόγραμμα ψάχνει τη βάση 
δεδομένων για λύσεις με ομοιότητες στις συνιστώσες του προβλήματος του πελάτη. Είναι μια 
δημοκρατική προσέγγιση στο ΚΜ, αλλά απαιτεί μια ικανότητα στην ταξινόμηση των συνιστωσών 
της γνώσης, που δεν την έχουν όλοι οι χρήστες. Παρόλο που αρκετές επιχειρήσεις πραγματοποιούν 
πιλοτικά προγράμματα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, δεν φαίνεται να είναι βιώσιμο εργαλείο ακόμα. 

Όλα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η συμβατική στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιούνται επίσης για το λεγόμενο Data Mining. Και αυτή η προσέγγιση κατατάσσεται στην 
κατηγορία των μεθόδων μετατροπής μεγάλου όγκου δεδομένων σε γνώση. Πολλοί υποστηρικτές 
της συγκεκριμένης προσέγγιση ισχυρίζονται ότι η αναγνώριση υποδείγματος (Pattern 
identification) και οι ικανότητες ταιριάσματος (Matching capabilities) του λογισμικού μπορούν να 
εξουδετερώσουν την ανάγκη για ανθρώπινη μεσολάβηση. Αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι ένα 
σύστημα data mining θα μπορεί από μόνο του να ανακαλύψει ότι μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών 
αγοράζει περισσότερο από κάποιο προϊόν μια συγκεκριμένη ημέρα του μήνα. Αυτό είναι μόνο εν 
μέρει αλήθεια, αφού η ανθρώπινη ευφυΐα θα είναι ακόμα απαραίτητη για: 

 Να δομήσει τα δεδομένα αρχικά 

 Να ερμηνεύσει τα δεδομένα για να καταλάβει το αναγνωρισμένο υπόδειγμα 

                                                 
71 Davenport H. Thomas, Prusak Laurence, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston, 1998, σελ. 140 
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 Να λάβει την τελική απόφαση βασιζόμενος στη γνώση 

3.5.6 Οι Τεχνολογίες του Μέλλοντος 

Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι οι τεχνολογίες του μέλλοντος για το KM δεν θα είναι απλά 
συνδυασμοί των παλαιών τεχνολογιών. Θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ευαίσθητα στο περιβάλλον – η λύση θα πρέπει να είναι ικανή να καταλάβει το περιβάλλον 
της ζητηθέντος γνώσης και να την προσαρμόσει κατάλληλα. Για παράδειγμα θα πρέπει να 
είναι ικανή να διαφοροποιεί την αναπαραγωγή ζώων από την αναπαραγωγή κειμένων και δίνει 
διαφορετικές απαντήσεις την κάθε φορά. 

 Ευαίσθητα στο χρήστη – η λύση θα πρέπει να είναι ικανή να οργανώσει τη γνώση με τον πιο 
χρήσιμο τρόπο για τον συγκεκριμένο χρήστη. Για παράδειγμα θα πρέπει να μπορεί να δώσει 
στον χρήστη γνώση σχετική με το γνωστικό επίπεδο που έχει και είναι πιο εύκολο να την 
κατανοήσει. 

 Ευέλικτα – η λύση πρέπει να είναι ικανή να χειριστεί γνώση κάθε μορφής, 
συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών θεμάτων, δομών και media. Θα πρέπει επίσης να είναι 
ανοικτό και να μπορεί να χειριστεί μορφές που δεν υπάρχουν ακόμα. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος ψάχνει για δίσκους γραμμοφώνων, θα πρέπει να πάρει γνώση πάνω στην τεχνολογία 
και ακουστικά δείγματα από διάσημες εγγραφές. 

 Ευρετικά (heuristic) – η λύση πρέπει να μπορεί να μάθει από τους χρήστες και τη γνώση που 
κατέχει καθώς γίνεται χρήση της. Με το χρόνο η ικανότητά της να παρέχει στους χρήστες με 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους γνώση θα πρέπει έτσι να βελτιώνεται. 

 Εισηγητικά – η λύση θα πρέπει να είναι ικανή να συμπεραίνει ποιες είναι οι ανάγκες για 
γνώση του χρήστη και να προτείνει συνδυασμούς γνώσης που ο χρήστης δεν είναι ικανός να 
κάνει. 

Η τεχνολογία του μέλλοντος λοιπόν θα πρέπει να έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Στο 
μέλλον λοιπόν οι ρόλοι της πιθανά να είναι: 

 Θα είναι η κύρια λύση για αυτόματη σύλληψη, οργάνωση, διασπορά και μοίρασμα της ρητής 
γνώσης. Πολύπλοκες βάσεις γνώσης, οι οποίες θα παρέχουν όλα τα επίπεδα διαχείρισης 
γνώσης θα γίνουν ευρέως χρησιμοποιούμενες. 

 Θα καθιστά δυνατή και θα διευκολύνει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση εκεί που 
προηγουμένως δεν ήταν δυνατή, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά άρρητης γνώσης. Επίσης θα 
αναγνωρίζει ποιος σε μια κοινότητα (πχ επιχείρηση) πρέπει να συμμετάσχει σε μια 
συνάντηση, βάση των ενδιαφερόντων του και του υποβάθρου του. 

 Θα αναμορφώσει τους οργανισμούς με το να αναλαμβάνει όλες τις εργασίες ρουτίνας και να 
παρακάμψει τις μη ευέλικτες οργανωσιακές δομές, επιτρέποντας έτσι στους ανθρώπους να 
επικεντρωθούν στις εργασίες εντάσεως γνώσης, οι οποίες απαιτούν την ανθρώπινη 
κατανόηση και διορατικότητα και την εγκαθίδρυση άμεσης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις 
ομάδες του οργανισμού που θέλουν να επικοινωνήσουν. 

 Θα περιέχουν ολοκληρωμένες όλες τις τεχνολογίες μεσολάβησης, εξωτερίκευσης, 
εσωτερίκευσης και τεχνογνωσίας. 
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Μία από τις πλέον πρόσφατες αλλά ανεπτυγμένες τεχνολογικές επιλογές εργαλείων διαχείρισης 
γνώσης, αποτελούν τα εργαλεία που περιγράφονται ως εργαλεία ανοιχτού κώδικα (open source), 
στα οποία ανήκουν και κάποια συστήματα επιχειρηματικών πληροφοριών (enterprise information 
systems). Σε αυτά κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση τόσα στα ίδια όσο και στον 
κώδικά τους. Αφορούν εφαρμογές που αυτοματοποιούν το υπάρχον σύστημα μιας επιχείρησης 
σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών της. Ένα τέτοια σύστημα καταφέρνει να προσφέρει 
ένα καλά καθορισμένο σύνολο υπηρεσιών στους πελάτες του. Οι υπηρεσίες αυτές γίνονται 
διαθέσιμες είτε μέσω τοπικών ή και απομακρυσμένων διεπαφών. Παραδείγματα αποτελούν 
συστήματα προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων , συστήματα επεξεργασίας δοσοληψιών 
και συστήματα βάσεων δεδομένων με ιδιότητες κληρονομικότητας. Ένα τέτοιο σύστημα 
ουσιαστικά αποτελεί μια πύλη επιχειρησιακής γνώσης (portal). Τα συστήματα ανοικτού κώδικα 
είναι εργαλεία βασισμένα σε ενότητες. Ανεξάρτητα από τη πλατφόρμα στην οποία τρέχουν και 
υποστηρίζουν διαδικασίες όπως διαχείριση γνώσης, διαχείριση περιεχομένου, ηλεκτρονική 
μάθηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Καταφέρνουν και ουσιαστικά «κουμπώνουν» πάνω στο εκάστοτε προϋπάρχον λειτουργικό 
συστήματα που είναι εγκατεστημένο σε ένα οργανισμό. Έχουν την ευελιξία συνολοκλήρωσης 
και σχηματισμού ενός απόλυτου εργαλείου διαχείρισης γνώσης, το οποίο θα μπορεί παράλληλα 
να υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (decision support systems), να χρησιμοποιεί τις 
τεχνολογίες και το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης, να διευκολύνει στον τρόπο 
αποθήκευσης, συσσώρευσης και ανάκτησης της πληροφορίας μέσω των αποθηκών – μήτρων 
γνώσης, και σε συνδυασμό με τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer 
relation ship management systems) να προβλέπει και να ικανοποιεί ανάγκες και επιθυμίες 
πελατών. Όπως γίνεται αντιληπτό τα τεχνολογικά εργαλεία διαχείρισης γνώσης καταφέρνουν και 
αξιοποιούν στο έπακρο κάθε είδος πληροφορίας και δεδομένων μετουσιώνοντας τα σε γνώση, 
από οποιοδήποτε τμήμα και αν αυτή προέρχεται. 

3.6. ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Μια βασική πρόκληση που έχει ο οργανισμός στη δημιουργία μιας βάσεως γνώσης είναι η 
δημιουργία μιας αποθήκης που να είναι εύχρηστη για όλους. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα που οι 
Koulopoulos και Frappaolo ονομάζουν το «Δίλημμα του Οργανισμού»72, ποιος δηλαδή είναι πιο 
ικανός (κατανοεί καλύτερα το πρόβλημα και τις ανάγκες) για να οργανώσει ή να ταξινομήσει και 
να παρουσιάσει τη γνώση στην αποθήκη γνώσης. 

Από τη μία πλευρά είναι ο προμηθευτής της γνώσης που έχει καλύτερη κατανόηση του θέματος και 
μπορεί να ταξινομήσει και να οργανώσει καλύτερα τη γνώση, αγνοώντας πράγματα τα οποία δεν 
είναι χρήσιμα. Παρόλα αυτά ο προμηθευτής συχνά δεν καταλαβαίνει τις ακριβείς απαιτήσεις του 
χρήστη της γνώσης, ούτε το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης σχεδιάζει να 
εφαρμόσει τη γνώση. Πολλές φορές μάλιστα ο προμηθευτής δεν γνωρίζει καν ποιος μπορεί να είναι 
ο χρήστης της γνώσης. 

Αντιστρόφως αυτός που ψάχνει τη γνώση, κατανοεί το περιβάλλον στο οποίο θα εφαρμοστεί η 
γνώση, αλλά δεν κατανοεί τη γνώση αρκετά και πολλές φορές δεν γνωρίζει την ύπαρξή της έτσι 
ώστε να την ψάξει. 

                                                 
72 Koulopoulos M. Thomas, Frappaolo Carl, Smart Things to Know About Knowledge Management, Oxford, United 
Kingdom, 1999, 1999, σελ. 94 
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Με άλλα λόγια ο προμηθευτής γνωρίζει την απάντηση αλλά όχι την ερώτηση και πρέπει έτσι να 
οργανώσει τη γνώση προσπαθώντας να μαντέψει την ερώτηση του χρήστη. Αντιθέτως ο χρήστης 
κατανοεί την ερώτηση αλλά δεν ξέρει που μπορεί να βρει την απάντηση. Λόγω αυτού του 
προβλήματος οι άσχημα οργανωμένες βάσεις γνώσης περιέχουν τεράστια ποσά πληροφοριών έτσι 
ώστε να μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες απαιτήσεις των χρηστών. 

Οι Koulopoulos και Frappaolo προτείνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος με τρεις τρόπους: 

 Αντικατάσταση της ασύγχρονης μετάδοσης γνώσης με σύγχρονη. Ο διάλογος μεταξύ του 
προμηθευτή γνώσης και του χρήστη ταυτόχρονα με τη μετάδοση της γνώσης βελτιώνει σε 
μεγάλο βαθμό την ακρίβεια και την καταλληλότητα της μεταφοράς γνώσης, καθώς και τα δύο 
μέρη είναι σε θέση να βελτιώσουν την κατανόησή τους για την άλλη πλευρά. 

 Εισαγωγή μηχανισμών ανατροφοδότησης στη λύση. Η λύση ΚΜ θα πρέπει να είναι σε θέση 
να «μάθει» από τις συσχετίσεις και τις προτιμήσεις που εκφράζει ο προμηθευτής και ο χρήστης 
και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δίνει πιο ακριβείς απαντήσεις. 

 Χρησιμοποίηση εργαλείων που συνδυάζουν την ταχύτητα και την ακρίβεια της 
τεχνολογίας με την ασαφή (fuzzy) λογική του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
διαχειριστεί μεγαλύτερος όγκος γνώσης, αλλά και η καλύτερη κατανόησή της βελτιώνει την 
ακρίβεια της κατηγοριοποίησής της και της ανάκτησής της. 

Κάποια εργαλεία εξωτερίκευσης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίζουν αυτή την ανάγκη. 
Με τη χρήση του κατάλληλου εργαλείου οι προμηθευτές της γνώσης δεν χρειάζεται να προβλέπουν 
την αξία ή το περιβάλλον της γνώσης, αλλά να επιτρέψουν στο σύστημα να καθορίσει αυτή τη 
σχέση. Επιπλέον , κάποια εργαλεία εσωτερίκευσης, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά θα αυξήσουν τη 
λειτουργικότητα της βάσης της γνώσης για εξωτερίκευση, με το να επιτρέπουν στο χρήστη να 
δηλώνει τις δικές του προοπτικές στη βάση και έτσι δυναμικά το σύστημα να μπορεί να 
αναγνωρίσει τι είναι σχετικό με το χρήστη και τι όχι. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης γνώσης, το οποία εντοπίζονται 
σε ποικίλες εφαρμογές και τεχνολογικές πλατφόρμες: 

Collaboration Suite™ (Oracle) 

Lightobjects ™ Knowledge Warehouse (IBEX Knowledge Management System) 

Know-Net Tool ™ (Know-Net)  

Hummingbird KM ™ (Hummingbird Enterprise) 

Lotus Notes ™ (ΙΒΜ)  

Plumtree Document Directory ™ (Plumtree) 

e-KM Sharing ™ (CSC) 

eKnowledge Suite ™ (Ηyperwave) 

eKnowledge Portal ™ (Ηyperwave) 

eLearning Suite ™ (Ηyperwave) 

Lotus Domino.Doc ™ (IBM) 

Lotus Domino ™ (ΙΒΜ) 
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NetMeeting ™ (Microsoft) 

Netscape Compass Server ™ (Netscape) 

IntelliSkill ™ (Skillview & IntelliSkill) 

e.Centric Platform ™ (EXODUS Solutions) 

3.7. ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Από όλη την ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια προκύπτουν εφτά πρακτικές οδηγίες 
για τη μετατροπή της επιχείρησης σε επιχείρηση γνώσης, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία που 
εισήγαγαν οι Nonaka και Takeuchi. Αυτές είναι: 

 Δημιουργία Οράματος Γνώσης 

 Ανάπτυξη Πληρώματος Γνώσης 

 Δημιουργία Πυκνού Πεδίου Αλληλεπίδρασης στην Πρώτη Γραμμή 

 Επιτάχυνση των Διαδικασιών Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 

 Υιοθέτηση του «Μέσου-Κορυφή-Βάση» Τρόπου Διοίκησης 

 Μετατροπή του Οργανισμού σε Υπερκείμενο 

 Κατασκευή Δικτύου Γνώσης με τον Έξω Κόσμο 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η καθεμία από τις παραπάνω οδηγίες. 

Δημιουργία Οράματος Γνώσης 

Η ανωτέρα διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει ένα όραμα γνώσης και να το μεταδώσει σε όλο τον 
οργανισμό. «Το όραμα γνώσης πρέπει να ορίζει ένα πεδίο το οποίο θα δίνει στα μέλη του 
οργανισμού ένα πνευματικό χάρτη του κόσμου στον οποίο ζουν και να παρέχει μια γενική 
κατεύθυνση όσον αφορά τον τύπο της γνώσης που οφείλουν να ψάχνουν και να δημιουργούν»73. 
Είναι παρόμοιο με την πρόθεση του οργανισμού και θα πρέπει να είναι η βάση πάνω στην οποία 
σχηματίζεται η εταιρική στρατηγική. Ο σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να αναπτύξει τις 
ικανότητες του οργανισμού να αποκτά, να δημιουργεί να συγκεντρώνει και να αξιοποιεί τη γνώση.  

Ανάπτυξη Πληρώματος Γνώσης 

Η δημιουργία της γνώσης έχει αφετηρία το άτομο αλλά η επιτυχία των προγραμμάτων γνώσης 
απαιτούν τη συντονισμένη δημιουργία γνώσης πολλών ατόμων. Για το λόγο αυτό, οι οργανισμοί 
πρέπει να διατηρούν μία δεξαμενή ταλέντων και ικανοτήτων, ατόμων από ποικίλα περιβάλλοντα. 
Αυτή η ποικιλία είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία γνώσης. Πρέπει όμως ταυτόχρονα, 
ο οργανισμός να εξασφαλίζει την αυτονομία και την ελευθερία αυτών των ταλέντων και αυτό 
γίνεται με τη διασφάλιση της ποικιλίας στην κλίμακα της εργασιακής εξέλιξης.  

                                                 
73 Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, 1995, σελ. 227 
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Δημιουργία Πυκνού Πεδίου Αλληλεπίδρασης στην Πρώτη Γραμμή 

Το πυκνό πεδίο αλληλεπίδρασης είναι ένας τόπος στην οποίο μπορεί να αποκτηθεί αυθεντική 
εμπειρία. Στον τόπο αυτό, τα άτομα βρίσκονται σε συνεχή και εντατική αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους. Και αυτό γιατί, η ανθρώπινη γνώση δημιουργείται και εξελίσσεται μέσω της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης άρρητης και ρητής γνώσης. Έτσι, σε έναν τέτοιο τόπο, τα άτομα αρχίζουν να 
σχηματοποιούν μία κοινή γλώσσα και συγχρονίζουν τους πνευματικούς και φυσικούς τους 
ρυθμούς. Κύριο μέσο ανταλλαγής γνώσης σε αυτούς του χώρους και δημιουργία νέας γνώσης είναι 
ο διάλογος. 

Επιτάχυνση των Διαδικασιών Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 

Η διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι ο πυρήνας της διαδικασίας δημιουργίας νέας 
οργανωσιακής γνώσης. Για το λόγο αυτό, το πόσο επιτυχημένη είναι η διαχείριση της διαδικασίας 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, καθορίζει την επιτυχία της παραγωγής νέας οργανωσιακής γνώσης.  

Υιοθέτηση του «Μέσου-Κορυφή-Βάση» Τρόπου Διοίκησης 

Η Διοίκηση του τύπου «Μέσο-Κορυφή-Βάση» αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους 
τρόπους διαχείρισης του δημιουργικού χάους. Και αυτό γιατί, στο μοντέλο αυτό η μεσαία διοίκηση 
αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη βάση και την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας. Έτσι τα 
μεσαία στελέχη συνθέτουν την άρρητη γνώση και των δύο ιεραρχικών άκρων και τη μετατρέπουν  
σε ρητή, την ενσωματώνουν σε τεχνολογίες, προϊόντα και προγράμματα. Κατά συνέπεια, ο ρόλος 
τους στη δημιουργία γνώσης είναι κορυφαίος.  

Μετατροπή του Οργανισμού σε Υπερκείμενο 

Η  μετατροπή της οργανισμού σε υπερκείμενο οργανισμό είναι απαραίτητη γιατί, οι εργαζόμενοι 
διευκολύνονται στη δουλειά τους και βελτιώνεται η αντοχή τους καθώς, χρειάζεται να επιτελούν 
μία μόνο λειτουργία κάθε φορά, αν και μπορούν να επιτελέσουν όλες τις λειτουργίες αλλά σίγουρα 
όχι ταυτόχρονα και δέυτερον γιατί το κάθε άτομο μπορεί να εξειδικευτεί στο δικό του πεδίο και 
έτσι η ποιότητα της γνώσης, που αποκτάται συνολικά στην οργάνωση, βελτιώνεται.  

Κατασκευή Δικτύου Γνώσης με τον Έξω Κόσμο 

Ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιήσει την άρρητη γνώση που κατέχουν οι ομάδες 
συμφερόντων που αφορούν τα προϊόντα, όπως είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές κλπ. Αυτή η 
μετατροπή της άρρητης γνώσης του έξω κόσμου σε ρητή μπορεί να γίνει με συναντήσεις και 
συζητήσεις, ερωτήσεις πάνω στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες επιθυμίες σχετικά με το προϊόν των 
πελατών κλπ.  

Αντίστοιχα βασιζόμενος στις θεωρίες των Davenport και Prusak μπορεί κανείς να δώσει εννέα 
πρακτικές οδηγίες για την επιτυχία των πρωτοβουλιών ΚΜ. Αξίζει να παρατηρηθούν εδώ πάλι, οι 
διαφορετικές φιλοσοφίες προσέγγισης, δηλαδή της φιλοσοφίας της δημιουργίας γνώσης και της 
φιλοσοφίας της διαχείρισης της γνώσης. Έτσι λοιπόν οι Davenport και Prusak παρουσιάζουν σαν 
προϋποθέσεις επιτυχίας τα εξής: 

 Κουλτούρα Γνώσης 

 Τεχνολογική και Οργανωσιακή Υποδομή 

 Υποστήριξη από τη Μεσαία Διοίκηση 

 Σύνδεση με τα Οικονομικά ή τη Βιομηχανική Αξία 
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 Υποτυπώδης προσανατολισμός στις διαδικασίες 

 Σαφήνεια οράματος και γλώσσας 

 Μη τετριμμένα κίνητρα 

 Υποτυπώδες επίπεδο γνωστικής δομής 

 Πολλαπλά κανάλια μεταφοράς γνώσης 

Κουλτούρα Γνώσης 

Ο σημαντικότερος παράγοντας δημιουργίας μία φιλικής προς τη γνώση κουλτούρας είναι τα άτομα 
που μία επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί. Άτομα που από το σχολείο ακόμα είχαν μάθει να 
μοιράζονται και να χρησιμοποιούν γνώση το πιθανότερο είναι ότι θα κάνουν το ίδιο και στη 
δουλειά τους. Τέτοια άτομα πρέπει να επιλέγει ο οργανισμός, με την σκέψη όμως, ότι υπάρχουν 
κάποιοι αρνητικοί παράγοντες που ίσως να μην επιτρέψουν τη δημιουργία κουλτούρας φιλικής στη 
γνώση. Αυτοί είναι οι:  

 Η συχνή τάση των επιχειρήσεων να κάνουν downsizing, κάτι το οποίο αποτρέπει τα άτομα να 
μοιραστούν τη γνώση τους, την οποία θεωρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δικό τους. 

 Η υπερβολική πίεση προς τους εργαζομένους να είναι δυναμικοί και δημιουργικοί, που μπορεί 
να τους στρέψει σε αρνητική στάση επαναχρησιμοποίησης της ήδη υπάρχουσας γνώσης. 

 Η κακή αναλογία και σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή κουλτούρα και την εφαρμογή ΚΜ 
πρωτοβουλίας. 

Τεχνολογική και Οργανωσιακή Υποδομή 

Τα έργα γνώσης είναι πιο πιθανό να επιτύχουν αν αξιοποιήσουν, τόσο την τεχνολογική όσο και την 
οργανωσιακή υποδομή. Συνήθως, η τεχνολογική υποδομή ήδη υπάρχει στις επιχειρήσεις και αυτό 
διευκολύνει την όλη διαδικασία. Αυτό που είναι αναγκαίο ως προς την τεχνολογική υποδομή, είναι 
να εγκατασταθούν σταθμοί εργασίας σε κάθε γραφείο, εξοπλισμένοι με εργαλεία λογισμικού και 
επικοινωνίας, ώστε να αυξάνουν την παραγωγικότητα του κάθε ατόμου και να το καθιστούν 
αυτόνομο. Όσον αφορά στην οργανωσιακή υποδομή, είναι δύσκολο να θεσπιστούν και να τεθούν 
σε λειτουργία νέοι ρόλοι, καθώς το κόστος είναι μεγάλο. Από τη στιγμή, όμως που θα 
δημιουργηθούν, αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας και την ταχύτητα του έργου γνώσης.  

Υποστήριξη από τη Μεσαία Διοίκηση 

Η μεσαία διοίκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ενός έργου γνώσης και για το λόγο 
αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται η υποστήριξή της. Και αυτό γιατί, μπορεί να επικοινωνήσει την 
κρίσιμη σημασία του ΚΜ για την επιβίωση της εταιρίας, να ξεκαθαρίσει τον τρόπο εφαρμογής του 
ΚΜ και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και να εντοπίσει ο είδος της γνώσης που είναι αναγκαίο 
για την επιχείρηση.  

Σύνδεση με τα Οικονομικά ή τη Βιομηχανική Αξία 

Ένα ΚΜ έργο μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβό και για το λόγο αυτό πρέπει να σχετίζεται με 
κάποια οικονομικά οφέλη ή άλλη επιτυχία, η οποία να φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 
επιχείρησης, ή στην ικανοποίηση των πελατών, τη μείωση του χρόνου κύκλου κτλ. Με τον τρόπο, 
αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποδοχή του ΚΜ, τόσο από τη διοίκηση όσο και από τον υπόλοιπο 
οργανισμό. 
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Υποτυπώδης προσανατολισμός στις διαδικασίες 

Είναι αναγκαία κάποια, έστω και υποτυπώδης καταγραφή των διαδικασιών ΚΜ και των βημάτων 
που ακολουθούνται, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική βελτίωσή τους.  

Σαφήνεια οράματος και γλώσσας 

Ο σαφής καθορισμός του περιεχομένου των όρων που χρησιμοποιούνται και του οράματος ΚΜ, 
είναι αναγκαία γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιούνται επιδέχονται πολλές ερμηνείες και άρα είναι 
πολύ εύκολο να προκληθεί σύγχυση και κακό αποτέλεσμα.  

Μη τετριμμένα κίνητρα 

Τα κίνητρα που έχουν στόχο την υποκίνηση συμπεριφορών θετικών προς τη γνώση, δεν πρέπει να 
είναι τετριμμένα και σίγουρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα και συνδεδεμένα με το υπόλοιπο 
σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής.  

Υποτυπώδες επίπεδο γνωστικής δομής 

Η γνώση δεν έχει μία συγκεκριμένη δομή και είναι στενά συνδεδεμένη με τα άτομα που την 
κατέχουν και γι’ αυτό τα νοήματα και οι κατηγορίες της αλλάζουν συνεχώς. Παρόλα αυτά είναι 
αναγκαία η δόμηση της αποθήκης γνώσης μέσα στην οποία περιέχεται και στην οποία 
πραγματοποιούνται οι αναζητήσεις γνώσης, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της και η αξιοποίησή 
της. 

Πολλαπλά κανάλια μεταφοράς γνώσης 

Είναι αναγκαία η δημιουργία πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, τόσο μέσω τεχνολογικών μέσων 
όσο και μέσω διαπροσωπικών επαφών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, 
αναπτύσσονται δομές γνώσης και επιλύονται δύσκολα ζητήματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙVΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ CONSULTING: 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάγκη για τη διαχείριση της γνώσης αυξάνεται αναλογικά με την 
ανάγκη αύξησης της παροχής υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν 
μεγάλη οικονομική μεγέθυνση. Για παράδειγμα το 50% των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ είναι 
Οργανισμοί Εντάσεως Εργασίας, με την έννοια ότι πουλούν τη γνώση και το know-how των 
εργαζομένων τους και όχι κατασκευασμένα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες. Επίσης, ο τομέας των 
υπηρεσιών αποτελεί το 14% της συνολικής αξίας της ΕΕ και το 6% του ΑΕΠ.  

Οι εταιρίες Consulting αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αντιπροσωπευτικές κατηγορίες 
οργανισμών εντάσεως γνώσης (Knowledge Intensive Organizations). Αυτό σημαίνει ότι: 

 Τα προϊόντα τους είναι άυλα. Τα τελικά αποτελέσματα της παραγωγικής διαδικασίας είναι 
συνήθως αναφορές και διαδικασίες που αφορούν κάποιο πολύπλοκο πρόβλημα, οι οποίες 
παραδίδονται προφορικά ή σε αντίγραφα.  

 Η παραγωγική διαδικασία δεν είναι τυποποιημένη και εξαρτάται άμεσα από την ομαδική 
εργασία. 

 Η πλειονότητα των εργαζομένων είναι άτομα με μεγάλη μόρφωση και ιδιαίτερα παραγωγικά. 
Συνήθως έχουν μεγάλη εμπειρία σε κάποιο επάγγελμα που στηρίζεται στην παροχή 
πληροφοριών.  

 Οι πελάτες αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα και τα προϊόντα προσαρμόζονται στις ανάγκες 
τους  

 Είναι οργανισμοί που στηρίζονται στη διαδικτύωση.  

Ο λόγος αυτός είναι η αιτία που η διαχείριση της γνώσης θα έπρεπε να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 
για τη χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής.  

Τα KM projects, διακρίνονται σε επτά διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες παρατίθενται 
παρακάτω74: 

4.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ CONSULTING 
Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, γίνεται κατανοητό ότι το σημαντικότερο περιουσιακό των 
οργανισμών εντάσεως εργασίας είναι οι άνθρωποί τους. Και επιπλέον, στα προηγούμενα κεφάλαια 
συμφωνήσαμε ότι η γνώση σε έναν οργανισμό τελεί υπό την κατοχή των ατόμων. Αυτό σημαίνει 
ότι ο οργανισμός βασίζεται στην παραμονή των ατόμων και στη θέλησή τους να μοιραστούν τη 
γνώση που κατέχουν με την ίδια την οντότητα του οργανισμού. Μάλιστα, ακριβώς επειδή συχνά 
δεν εκδηλώνεται ανάλογη επιθυμία, ή επειδή δεν έχει διαμορφωθεί από τον οργανισμό μια 
συγκεκριμένη διαδικασία αποκρυστάλλωσης της ατομικής γνώσης σε συλλογική, υπάρχει 

                                                 
74 DeLong David, Davenport Tom, Beers Mike, Research Note: What is a Knowledge management project? 
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αυξημένο κόστος χρόνου και παραγωγικότητας των εργαζομένων στην προσπάθειά τους να 
αναζητήσουν ή και να δημιουργήσουν τη γνώση που είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση των 
καθηκόντων τους. Αυτά τα προβλήματα καλείται να λύσει η διαμόρφωση στρατηγικής διαχείρισης 
γνώσης από τον οργανισμό.  

Το πρωταρχικό ζήτημα κατά τη διαμόρφωση στρατηγικής από την επιχείρηση για τη διαχείριση 
γνώσης είναι η ανάγκη της για κάποιο συγκεκριμένο είδος γνώσης και ο τρόπος με τον οποίο 
σκοπεύει να κινηθεί για να τη συγκεντρώσει και να τη διανείμει. Η επιχείρηση καλείται να 
απαντήσει τι είδους γνώση χρειάζεται ποιος, για ποιο λόγο και πότε. Τις ανάγκες αυτές καλείται να 
εντοπίσει ο στρατηγικός Manager και να σχεδιάσει την ανάλογη στρατηγική. Μετά το στρατηγικό 
σχεδιασμό, τίθεται το ζήτημα της εφαρμογής των στρατηγικών, που γίνεται σε τέσσερα στάδια, τα 
οποία αναφέρονται σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Harvard Business Review με τον τίτλο “A 
Note on Knowledge Management”75: 

 Δημιουργία (Generating) της γνώσης με συγκέντρωση της από τα άτομα τα οποία την έχουν 
σχηματοποιήσει και παραγάγει κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.  

 Οργάνωση (Organizing) της γνώσης που έχει συγκεντρωθεί στο προηγούμενο στάδιο, με 
τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την παρουσίαση της και την ανάκτηση της ηλεκτρονικά. Η 
δημιουργία βάσεων γνώσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη διήθηση και 
επεξεργασία της γνώσης η οποία πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους ειδικούς. Οι ειδικοί 
αυτοί επιλέγουν τη γνώση που θα συμπεριλάβουν στη βάση, την ανανεώνουν και την 
αναδιαμορφώνουν συνέχεια.  

 Ανάπτυξη (Development) της ήδη υπάρχουσας και οργανωμένης γνώσης με στόχο τον 
περαιτέρω εκλεπτυσμό της και την αύξηση της αξίας της για τους χρήστες. Το στάδιο αυτό 
σχετίζεται και βρίσκεται σε μεγάλη αλληλόδραση με το στάδιο της οργάνωσης.  

 Διανομή (Distributing), η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση στη βάση γνώσης. Στόχος είναι να καθίσταται η βάση εύκολα προσβάσιμη από 
αυτούς που την αναζητούν αλλά και να ενθαρρύνονται όλοι οι υπόλοιποι για να τη 
χρησιμοποιούν.  

Κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής τους σχετικά με τη διαχείριση γνώσης, οι εταιρίες 
Consulting έρχονται αντιμέτωπες με ένα δίλημμα, του οποίου η λύση επαφίεται αποκλειστικά στις 
ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει η αξιοποίηση της γνώσης μέσα στην επιχείρηση. Πιο 
συγκεκριμένα, σε κάποιες εταιρίες η στρατηγική επικεντρώνεται στο υπολογιστικό σύστημα, με το 
οποίο η γνώση κωδικοποιείται επιλεκτικά και αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων, στις οποίες 
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν εύκολα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αυτή η 
στρατηγική καλείται κωδικοποίηση ή επικεντρωμένη στο προϊόν. Σε κάποιες άλλες εταιρίες, η 
γνώση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δημιουργό της και η διακίνησή της γίνεται με άμεση 
διαπροσωπική επαφή και μόνο. Στην περίπτωση αυτή, τα υπολογιστικά συστήματα έχουν ως σκοπό 
τη διευκόλυνση της διαπροσωπικής επαφής για την ανταλλαγή της γνώσης, αλλά όχι για την 
αποθήκευσή της. Η στρατηγική αυτή καλείται εξατομίκευση ή επικεντρωμένη στις διαδικασίες. 
Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι οι δύο παραπάνω περιπτώσεις χρησιμοποιούν την ασύγχρονη και τη 
σύγχρονη μεσολάβηση. Τελικά, η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει μια εταιρία 
εξαρτάται από τον τρόπο που εξυπηρετεί τους πελάτες της, τη φύση των δραστηριοτήτων της και 
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το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί. Η επικέντρωση στη λάθος στρατηγική ή η ταυτόχρονη 
εφαρμογή και των δύο μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για την εταιρία76.  

4.1.1 Κωδικοποίηση ή Στρατηγική Επικεντρωμένη στο Προϊόν 

Η κωδικοποίηση της γνώσης πραγματοποιείται με την χρήση πρακτικών «άτομα προς έγγραφα» 
Αυτό σημαίνει ότι η γνώση αφού δημιουργηθεί από ένα συγκεκριμένο άτομο, στη συνέχεια 
αποσπάται από την κατοχή του, κωδικοποιείται και τίθεται στη διάθεση των υπόλοιπων εν δυνάμει 
χρηστών. Έτσι, οι χρήστες μπορούν αναζητήσουν και να ανακτήσουν γνώση χωρίς να υπάρχει 
λόγος και ανάγκη να έρθουν σε επαφή με το δημιουργό της(είναι βέβαια φανερό ότι εδώ γίνεται 
λόγος για ρητή γνώση). Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι συνθήκες να παραχθούν οικονομίες 
κλίμακας και να προαχθεί η ανάπτυξη της επιχείρησης. 

4.1.2 Εξατομίκευση ή Στρατηγική Επικεντρωμένη στις Διαδικασίες  

Αντίθετα από τη μέθοδο της κωδικοποίησης, η εξατομίκευση δε στηρίζεται στην κατασκευή μιας 
βάσης γνώσης αλλά στο, μεταξύ των ατόμων, διάλογο ή σε πρακτικές brainstorming που 
πραγματοποιούνται σε συναντήσεις ειδικά για την ανταλλαγή της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό οι 
χρήστες της γνώσης εμβαθύνουν στα ζητήματα που τους απασχολούν και βρίσκουν πιο 
αποτελεσματικές λύσεις. Για την πραγματοποίηση αυτού του διαλόγου, χρησιμοποιούνται εκτός 
από την άμεση διαπροσωπική επαφή, το τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι 
τηλεδιάσκεψη. Επιπλέον, η διακίνηση της γνώσης πραγματοποιείται και μέσω των μεταθέσεων 
εργαζόμενων στα διάφορα γραφεία και τη δημιουργία τέτοιας επιχειρησιακής κουλτούρας που να 
προωθεί τη μεταξύ των εργαζομένων συνεργασία. Τη διαδικασία αυτή, που στηρίζεται στην 
διαπροσωπική επαφή, την υποβοηθάει ένα σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ατόμων και 
των ομάδων που ασχολήθηκαν και δούλεψαν συγκεκριμένα ζητήματα και projects (χάρτης 
γνώσης). Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η προσέγγιση τους από οποιονδήποτε άλλο 
ενασχολείται με τα ίδια ζητήματα. Από τα παραπάνω μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι με 
αυτή τη στρατηγική δίνεται έμφαση στην άρρητη γνώση. 

 

Οι εταιρείες, συνήθως επιλέγουν τη μία στρατηγική και χρησιμοποιούν την άλλη ως επικουρική της 
κύριας επιλογής τους. Και αυτό γιατί η ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο και η μίξη τους, οδηγεί 
σε αποτυχία την όλη προσπάθεια. Η περίπτωση στην οποία μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει 
και τις δύο στρατηγικές είναι η ύπαρξη πολλαπλών επιχειρησιακών μονάδων και η 
εμπορευματοποίηση της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η επιχείρηση αποτελείται 
από πολλές επιχειρησιακές μονάδες των οποίων οι λειτουργίες δεν αλληλεξαρτώνται, είναι δυνατή 
η εφαρμογή και των δύο πρακτικών στις διαφορετικές μονάδες, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
μίας. 

Η επιλογή του είδους της στρατηγικής διαχείρισης γνώσης εξαρτάται και από την εύστοχη 
αντιμετώπιση ορισμένων ερωτημάτων, η οποία θα οδηγήσει στην υιοθέτηση στρατηγικών 
επιβίωσης ή προόδου, όπου, 

Στρατηγικές επιβίωσης, είναι αυτές που στοχεύουν στη διατήρηση της ήδη υπάρχουσας 
επιτυχίας, απόδοσης και κερδοφορίας του οργανισμού και την αξιοποίηση των υπαρχόντων 
επιχειρησιακών ευκαιριών με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των απειλών του περιβάλλοντος  

                                                 
76 Hansen T. Morten, Norhia Nitin, Tierney Thomas, What’s Your Strategy For Managing Knowledge, Harvard 
Business Review, March-April 1999 
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Στρατηγικές προόδου, είναι εκείνες οι οποίες τοποθετούν έμφαση στη μελλοντική αύξηση της 
απόδοσης.  

 

Επιβίωση Πρόοδος 

 Καθορισμός των μελλοντικών ανταγωνιστών, 
οι οποίοι τώρα ξεκινούν να εφαρμόζουν 
παρόμοιες στρατηγικές επιβίωσης. 

 Ανακάλυψη του τρόπου διατήρησης της αξίας 
και της μοναδικότητας της γνώσης του 
οργανισμού με ταυτόχρονη αποφυγή του 
κινδύνου αντιγραφής από τους ανταγωνιστές. 

 Μεταφορά της μοναδικής αλλά και 
συλλογικής γνώσης στα προϊόντα, την αγορά 
και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες πιο 
αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές. 

 Καθορισμός της στρατηγικής ανάλογα με την 
εξασφάλιση των μελλοντικών επιπέδων 
κέρδους.  

 Καθορισμός των μελλοντικών ανταγωνιστών 
στην εφαρμογή ανάλογων στρατηγικών 
προόδου.  

 Καθορισμός των μελλοντικών πηγών 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και του 
τρόπου με τον οποίο αυτές θα μπορούσαν να 
είναι διατηρήσιμες  

 Τρόποι δημιουργίας νέας γνώσης, η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει πηγή διατηρήσιμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Χρησιμοποίηση της άρρητης  

 Καθορισμός μεθόδων για να είναι δυνατή η 
αποφυγή της αντιγραφής της γνώσης και 
χρησιμοποίηση της άρρητης γνώση ως 
πλεονεκτήματος.  

 Μεταφορά της νέας γνώσης στα προϊόντα, τις 
διαδικασίες, την αγορά και τις επιχειρησιακές 
λειτουργίες.  

Πίνακας 4.1: Συσχέτιση επιχειρησιακής στρατηγικής και στρατηγικής διαχείρισης γνώσης 

Παρατηρούμε, λοιπόν, από τον παραπάνω  Πίνακας 4.2 ότι η διαχείριση της γνώσης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ανταγωνιστική στρατηγική που ακολουθεί ο οργανισμός. Κατά συνέπεια, 
λοιπόν, βρίσκεται σε αναλογία και με όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες της επιχείρησης. 
Συνολικά, ο τρόπος με τον οποίο οι στρατηγικές επιλογές επηρεάζουν τις πτυχές τις 
επιχειρηματικής οντότητας, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 Εξατομίκευση Κωδικοποίηση 

Ανταγωνιστική Στρατηγική 

(Επιβίωσης ή Προόδου)  

Παρέχει δημιουργικές, αναλυτικά 
ακριβείς συμβουλές σε υψηλού 
επιπέδου στρατηγικά προβλήματα με 
την διοχέτευση ατομικής 
εξειδίκευσης. 

Παρέχει υψηλής ποιότητας, 
αξιόπιστα και άμεσης αντίδρασης 
πληροφοριακά συστήματα με την 
επαναχρησιμοποίηση ήδη 
κωδικοποιημένης γνώσης. 

Επένδυση μία μόνο φορά σε ένα 
στοιχείο γνώσης και συνεχής 
επαναχρησιμοποίηση αυτού. 

Χρήση μεγάλων ομάδων με υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής υψηλόβαθμων 

Οικονομικό Μοντέλο 

Χρέωση υψηλών αμοιβών για την 
παραγωγή υψηλά προσαρμοσμένων 
λύσεων σε μοναδικά προβλήματα. 

Χρήση μικρών ομάδων με μικρή 
συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών. 
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στελεχών. 

Εστίαση στη δημιουργία μεγάλων 
γενικών εσόδων 

Έμφαση στη διατήρηση υψηλών 
περιθωρίων κέρδους. 

Στρατηγική Διαχείρισης Γνώσης 

Ανάπτυξη δικτύων για την σύνδεση 
ατόμων ώστε να μοιράζεται η 
άρρητη γνώση.  

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος 
αρχειοθέτησης για την 
κωδικοποίηση, αποθήκευση, 
διάχυση και επαναχρησιμοποίηση 
της γνώσης. 

Τεχνολογία Πληροφορικής 

Μετριοπαθής επένδυση στην 
Τεχνολογία Πληροφορικής. Σκοπός 
είναι η διευκόλυνση και ενθάρρυνση 
των συζητήσεων και της ανταλλαγής 
άρρητης γνώσης.  

Μεγάλες επενδύσεις στην 
Τεχνολογία Πληροφορικής με στόχο 
τη σύνδεση των ατόμων με 
επαναχρησιμοποιήσιμη 
κωδικοποιημένη γνώσης. 

Πρόσληψη νέων αποφοίτων που 
είναι εξοικειωμένοι με την 
επαναχρησιμοποίηση της γνώσης 
και την εφαρμογή των λύσεων. 

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε 
μεγάλες ομάδες, βασισμένης στην εξ 
αποστάσεων μάθηση με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ανταμοιβή των εργαζομένων για τη 
χρήση και την προσφορά τους στην 
βάση της γνώσης  

Διοίκηση Προσωπικού 

Πρόσληψη κατόχων ΜΒΑ, στους 
οποίους αρέσει η επίλυση 
προβλημάτων και οι οποίοι είναι 
μπορούν να ανεχθούν την 
αμφιβολία και την αμφισημία  

Εκπαίδευση των ατόμων μέσω 
διαπροσωπικής καθοδήγησης. 

Ανταμοιβή των εργαζομένων με την 
ευθεία διανομή της γνώσης.  

Παραδείγματα Mc Kinsey & Company, Bain & 
Company 

Andersen Consulting, Ernst & 
Young 

Πίνακας 4.3: Συσχέτιση επιχειρησιακών λειτουργιών και διαχείρισης γνώσης 

Η αναλογία ανάμεσα στη στρατηγική διαχείρισης γνώσης και τις επιχειρησιακές λειτουργίες 
συμπεριλαμβανομένου και της χάραξης ανταγωνιστικής στρατηγικής, μπορεί να επιτευχθεί με την 
επίλυση δύο επιπλέον, ζητημάτων.  

 Την εναρμόνιση της στρατηγικής διαχείρισης γνώσης με τη φύση του προϊόντος που πουλάει η 
επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, αν το προϊόν είναι τυποποιημένο, τότε η κωδικοποίηση 
αποτελεί την κατάλληλη στρατηγική, καθώς επαναχρησιμοποιεί ήδη κωδικοποιημένη γνώση 
για τα ίδια τυποποιημένα ζητήματα. Αν από την άλλη αν το προϊόν είναι προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες των πελατών, η προτεινόμενη στρατηγική είναι αυτή της εξατομίκευσης, γιατί η 
κωδικοποιημένη γνώση δεν εξυπηρετεί καθόλου τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.  

Αν επιπλέον, το προϊόν είναι ώριμο, τότε και πάλι η στρατηγική που θα πρέπει να υλοποιηθεί 
είναι η κωδικοποίηση, γιατί η παραγωγή τέτοιων προϊόντων στηρίζεται στην πλήρη κατανόηση 
των τεχνικών και την κωδικοποίηση της γνώσης. Αν από την άλλη, το προϊόν είναι 
καινοτομικό, τότε η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει την εξατομικευμένη, γιατί πρέπει να 
αξιοποιηθεί νέα γνώση που δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί και να αποθηκευθεί σε μορφή 
εγγράφων.  

 Το είδος της γνώσης που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την επίλυση προβλημάτων να 
προσδιορίζει τη στρατηγική διαχείρισης γνώσης. Έτσι, αν η γνώση που χρησιμοποιούν είναι 
άρρητη τότε η κατάλληλη στρατηγική είναι η εξατομίκευση και η άμεση διαπροσωπική 
ανταλλαγή της γνώσης, καθώς η άρρητη γνώση δεν αποτυπώνεται σε έγγραφα και δεν 
αποθηκεύεται. Ενώ η χρήση ρητής γνώσης για την επίλυση προβλημάτων, η οποία 
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αποθηκεύεται και μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονική βάση και αρχεία, οδηγεί προφανώς 
στην υιοθέτηση της στρατηγικής κωδικοποίησης.  

4.2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΜ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ CONSULTING  
Για την κατανόηση της στρατηγικής Διαχείρισης Γνώσης που ακολουθεί μια επιχείρηση, είναι πολύ 
χρήσιμο οι μελετητές να στηρίζονται σε ένα διαμορφωμένο πλαίσιο εργασίας. Ένα πιθανό πλαίσιο 
εργασίας είναι σαναυτό που διαμορφώθηκε από τους συμβούλους επιχειρήσεων κους Γρηγόρη 
Μένζτα και Δημήτρη Αποστόλου77. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως θα παρατηρηθεί παρακάτω 
είναι ολιστικό, δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις πιθανές πτυχές μιας ανάλογης εφαρμογής και όλους 
τους γνωστούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν αυτή την εφαρμογή ενός προγράμματος 
διαχείρισης γνώσης. Έτσι λοιπόν σύμφωνα τους παραπάνω, την εφαρμογή ενός προγράμματος 
διαχείρισης γνώσης την επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες: 

4.2.1 Περιβάλλον (Context) 

Στον παράγοντα αυτό περιλαμβάνονται οι σημαντικότεροι εξωτερικοί παράγοντες, οι δυνάμεις της 
αγοράς καθώς και οι εσωτερικές δυνάμεις που αφορούν την επιχειρησιακή υποδομή της 
επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται ως προς το τη συμβολή τους στην εφαρμογή του 
προγράμματος.  

4.2.2 Στόχοι (Goals) 

Οι στόχοι αυτοί αφορούν το πρόγραμμα Διαχείρισης Γνώσης και συνδέονται είτε με τους 
ευρύτερους επιχειρησιακούς σκοπούς της επιχείρησης είτε με πιο συγκεκριμένα στοιχεία, όπως 
είναι η αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των ομάδων είτε παραγωγικότητα των τεχνολογικών 
υποδομών.  

4.2.3 Στρατηγική KM (Knowledge Management Strategy) 

Ο καθορισμός της στρατηγικής πραγματοποιείται αφού η επιχείρηση αποφασίσει τι είδους γνώση 
την αφορά, τις πηγές από τις οποίες θα την αντλήσει, τα άτομα τα οποία τη χρειάζονται και τη 
χρονική στιγμή που την χρειάζονται και τα άτομα που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική αυτή αφού 
διαμορφωθεί.  

4.2.4 Κουλτούρα (Culture) 

Η ύπαρξη μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει τη διανομή γνώσης μεταξύ των ατόμων του 
οργανισμού και την συμμετοχή τους σε διαδικασίες που να αφορούν την διακίνηση γνώσης μέσα 
στον οργανισμό. 

4.2.5 Διαδικασία Διαχείρισης Γνώσης  

Η διαδικασία διαχείρισης γνώσης περιλαμβάνει τέσσερις υπό-διαδικασίες, που είναι: 

                                                 
77 Apostolou Dimitris, Mentzas Gregory, Managing Corporate Knowledge, A Comparative Analysis of Experiences in 
Consulting Firms, Knowledge and Process Management, vol.6, no.3, και no 4, 1999  
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Δημιουργία (Generating) 

Η δημιουργία της γνώσης απαιτεί αρχικά τη συγκεκριμενοποίηση του επιθυμητού περιεχομένου και 
τη συμμετοχή των ατόμων στην παραγωγή ιδεών αλλά και την απόκτηση γνώση από εξωτερικούς 
παράγοντες, όπως είναι οι άλλες εταιρίες.  

Οργάνωση (Organizing) 

Εδώ περιλαμβάνονται, η μετάφραση, ανάλυση, κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διήθηση, σύνθεση 
και τοποθέτηση της γνώσης στο περιβάλλον της με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη 
και χρησιμοποιήσιμη από τους χρήστες της. Αυτές οι διαδικασίες διευκολύνονται από εργαλεία που 
είναι σχεδιασμένα για να επιτελέσουν αυτό ακριβώς το έργο.  

Ανάπτυξη (Developing) 

Η ανάπτυξη της γνώσης αναφέρεται στην περαιτέρω επεξεργασία της γνώσης ώστε να αποκτήσει 
μεγαλύτερη αξία. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στο 
ατομικό επίπεδο, αφορά τη συστηματική επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα ενώ στο 
συλλογικό επίπεδο αναφέρεται στη δυναμική διαδικασία μάθησης των ατόμων.  

Διανομή (Distributing) 

Η διανομή της γνώσης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αποκτούν πρόσβαση στη 
γνώση. Ο βασικοί στόχοι είναι δύο: ο ένας είναι, η πρόσβαση και η απόκτηση της γνώσης που 
αναζητούν τα άτομα να είναι εύκολη και ο άλλος στόχος είναι η ενθάρρυνση της 
επαναχρησιμοποίησης της γνώσης.  

4.2.6 Οργανωσιακή Υποδομή (Organizational Infrastructure) 

Για την υποστήριξη και την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργούνται νέοι ρόλοι και μονάδες με 
αποστολή την εγκαθίδρυση, το συντονισμό και τη διοίκηση τη τεχνολογίας και των εργαλείων, 
καθώς επίσης και τη διευκόλυνση της απόκτησης, ανάπτυξης και διανομής της γνώσης. 

4.2.7 Τεχνολογική Υποδομή (Technological infrastructure) 

Η τεχνολογία πληροφορικής πρέπει να είναι ικανή να αναπτύξει την κατάλληλη δυναμική για την 
εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης γνώσης με το να προωθεί την τεχνολογικά στηριζόμενη 
μάθηση και να παρέχει στα άτομα την απαραίτητη γνώση για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων 
τους. 

Λογιωτάτου Πανδώρα 93



 

context goals

knowledge management strategy

business processes and technology
organised across four core knowledge

management processes:
•Generating
•Organising
•Developing
•Distributing

culture OrganIsatIonal
Infrastructure

TechnologIcal Infrastructure

lessons learnedresults

 
Σχήμα 4.1: Πλαίσιο εργασίας 

Στην περίπτωση των consulting εταιριών, οι παραπάνω πτυχές αποκτούν ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:  

Όσον αφορά την κατηγορία «περιβάλλον και στόχοι», οι πιθανοί παράγοντες που θα επηρέαζαν 
μία τέτοια επιχείρηση είναι:  

Εξωτερικοί παράγοντες: 

 Η ανάγκη για ταχύτητα και μείωση του χρόνου κύκλου. 

 Η ανάγκη για οργανωσιακή μεγέθυνση ως παράγοντας επιβίωσης του οργανισμού. 

 Η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων και η διαδικασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι 
οποίες καθιστούν καίρια τη διακίνηση της πληροφορίας και της γνώσης σε όλα τα τμήματα του 
οργανισμού. 

Εσωτερικοί παράγοντες: 

 Το γεγονός ότι το κόστος των συστημάτων διοίκησης βάσεων δεδομένων, των υπολογιστικών 
συστημάτων και των δικτύων έχουν μειώσει τις επενδύσεις για τη συγκέντρωση και τη 
διακίνηση της γνώσης.  

 Η αναγνώριση των απωλειών σε οργανωσιακή γνώση λόγω των ενεργειών μείωσης του 
προσωπικού και αναδιαμόρφωσης της δομής των επιχειρήσεων. 

Σχετικά με την δημιουργία γνώσης πρέπει να αναζητηθεί η συνειδητή και σκόπιμη δημιουργία 
γνώσης μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και πρακτικές. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις πολύ 
συχνά αντιλαμβάνονται τη δημιουργία γνώσης σαν μία διαδικασία που περιορίζεται στην 
πρόσληψη ικανών ατόμων  τους οποίους όμως αφήνουν στη συνέχεια μόνους. Η πιο συχνή, 
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συνειδητή πρακτική δημιουργίας γνώσης από τις εταιρίες αυτές είναι η σύσταση ομάδων ατόμων 
με τις ίδιες ή όχι αντιλήψεις και γνώσεις, για την αντιμετώπιση ενός επιχειρησιακού προβλήματος. 
Οι συνεργασία αυτή γίνεται μέσω τηλεφώνων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τεχνολογιών 
groupware κτλ.  

Η καταλληλότητα της οργάνωσης και ανάπτυξης της γνώσης κρίνεται από την προσβασιμότητα και 
την καταλληλότητα της γνώσης από τους χρήστες της. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
συγκεκριμενοποιείται εύστοχα το είδος της γνώσης που θα χρησιμοποιηθεί και των πηγών από τις 
οποίες θα αντληθεί αυτή. Μία συνήθης λύση είναι η χαρτογράφηση των πηγών της επιχειρησιακής 
γνώσης με ταυτόχρονη αξιολόγηση της γνώσης ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και 
καθορισμού του τύπου της (άρρητη ή ρητή). Η διανομή της γνώσης πρέπει να αναζητηθεί σε όρους 
περισσότερο ανθρώπινους και λιγότερο τεχνολογικούς. Παράδειγμα ανάλογης πρακτικής είναι η 
διακίνηση γνώσης μέσω διαπροσωπικών δικτύων ανταλλαγής που στηρίζονται στις συζητήσεις 
μεταξύ των ατόμων και την μετακίνηση ατόμων μέσα στην επιχείρηση, σε διάφορες θέσεις, ώστε 
άτομα που είναι γνώστες ορισμένων γνωστικών αντικειμένων να διαχέουν τη γνώση τους και στους 
υπολοίπους.  

Η τεχνολογική υποδομή αποτελεί καταλύτη στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες consulting 
διαμορφώνουν το σύστημα διαχείρισης γνώσης. Οι τεχνολογίες groupware ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν την διάχυση της πληροφορίας, της εμπειρίας και της γνώσης μεταξύ των 
εργαζομένων. Τέτοια τεχνολογία, η οποία είναι και η πιο συχνά συναντόμενη είναι τα Lotus Notes, 
τα οποία διευκολύνουν τη δημιουργία δεξαμενών γνώσης και πληροφορίας από όπου είναι εύκολη 
η άντληση ενημερωμένης γνώσης. Επιπλέον, διευκολύνεται η ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και 
εμπειριών, ακόμα και σε γεωγραφικά απομακρυσμένους πόλους γνώσης. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η γρήγορη παράδοση ποιοτικών λύσεων στους πελάτες. Πολύ συχνή είναι και η 
χρήση του Internet και των Intranets  

Θετικό είναι ότι οι Consulting εταιρίες αντιλήφθηκαν τον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου 
παράγοντα στα ζητήματα διαχείρισης της γνώσης. για το λόγο αυτό εφάρμοσαν μετατροπές στην 
οργανωσιακή δομή τους και θεσμοθέτησαν νέες θέσεις εργασίας, όπως αυτή του Chief Knowledge 
Manager, ο οποίος έχει στόχο την επίτευξη της αλλαγής σε όρους διαχείρισης γνώσης. Πολλές από 
αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ορίσει θέσεις εργασίας που να έχουν ως αρμοδιότητα την εκμαίευση 
γνώσης. Μεγάλης επίσης σημασίας είναι η θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή στην διακίνηση της 
γνώσης όλων των εργαζομένων και ο σχηματισμός κουλτούρας φιλικής προς τη γνώση. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της 
έρευνας στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ένα γνώμονα 
σε παρόμοιες μελέτες σχετικές με τη διαχείριση γνώσης στις εταιρίες consulting. Στους παρακάτω 
πίνακες, παρουσιάζονται πολύ επιγραμματικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά 
την εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης γνώσης στις εταιρίες consulting και οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια αυτή.  
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Βοηθητικοί παράγοντες Ανασταλτικοί παράγοντες 

 Συνεκτικότητα 

  Χαλαρή επόπτευση  

 Reflection 

 Αποδοχή κοινής ορολογίας  

 Υπερβολική επόπτευση 

 Υπερβολική έμφαση στην τεχνολογία 

 Συγκεντρωτική διοίκηση 

 Απουσία ανοχής της αμφισημίας 

 Χάσμα ρητορικής επικοινωνίας 

Πίνακας 4.4: Ανασταλτικοί και βοηθητικοί παράγοντες του ΚΜ 

 

 

Προκλήσεις 

 Μετατροπή της άρρητης σε ρητή γνώση 

 Βέλτιστη δόμηση των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των παροχέων γνώσης και 
αναζητούντων γνώση  

 Συγκεκριμενοποίηση και μέτρηση του κεφαλαίου γνώση και ποσοτικοποίηση της αξίας των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 Ολοκλήρωση του κεφαλαίου γνώση με την επιχειρησιακή στρατηγική 

  Ανάπτυξη οργανωσιακών μορφών και διαδικασιών για τη διευκόλυνση της χρήσης και 
ανάπτυξης της γνώσης. 

 Δημιουργία επιχειρησιακής κουλτούρας που να ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης 

 Ενσωμάτωση της προσωπικής γνώσης σε οργανωσιακές ρουτίνες  

 Διατήρηση και αύξηση της αξίας της άρρητης γνώσης 

Πίνακας 4.5: Προκλήσεις του ΚΜ 

Καταλήγοντας, είναι πολύ ενδιαφέρον να αναφερθούν οι μερικά συμπεράσματα που προέκυψαν 
από την έρευνα: 

 Η πρόσβαση από μόνη της δεν είναι ισοδύναμη της αξίας 

 Η τεχνολογία δεν διαμορφώνει τη συμπεριφορά 

 Η γνώση είναι κοινωνικά διαμορφούμενη 

 Η γνώση είναι στενά δεμένη με το περιβάλλον δημιουργίας της  
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4.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ78 

4.3.1 Arthur Andersen  

Στόχος της Arthur Andersen είναι η αύξηση της οργανωσιακής γνώσης η οποία είναι διαθέσιμη 
στους εργαζομένους της ώστε να αυξηθεί η ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών. Η στρατηγική 
που ακολουθείται για την επίτευξη του στόχου αυτού και η οποία διαμορφώνεται από μία ομάδα 
ατόμων επιφορτισμένων με τη χάραξη στρατηγικής γνώσης, εστιάζεται στη διαχείριση της ρητής 
γνώσης. Η κουλτούρα της εταιρίας χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα και διάθεση και 
συλλογικής συνεισφοράς στη γνώση. Την όλη προσπάθεια την ενθαρρύνουν τόσο οι πρακτικές 
αποφυγής υπερφόρτωσης πληροφορίας όσο και εκείνες που ενθαρρύνουν τη συνεισφορά στο 
σύστημα διαχείρισης γνώσης εκτός από την απλή χρήση του. Όλα τα παραπάνω βασίζονται πάνω 
σε μία οργανωσιακή υποδομή η οποία προβλέπει ρόλους σχεδιασμένους πάνω στη λογική 
διαχείρισης γνώσης και επιφορτισμένους με τη διακίνηση της γνώσης μέσα στην επιχείρηση και 
την αξιοποίησή της για επιχειρησιακούς σκοπούς. Η τεχνολογική υποδομή που στηρίζει τις 
παραπάνω διαδικασίες διακρίνεται σε αποκλίνουσα και συγκλίνουσα. Η αποκλίνουσα 
περιλαμβάνει τεχνολογίες έρευνας και συλλογής δεδομένων από πολλούς ανθρώπους και πηγές. Η 
συγκλίνουσα τεχνολογία έχει στόχο την περιβολή των δεδομένων με νόημα. Τέλος, τα σημεία στα 
οποία τοποθετείται έμφαση από την Arthur Andersen είναι ο ρόλος της ηγεσίας, της στρατηγικής 
και η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Στόχος είναι το ΚΜ να συγκερασθεί με την 
καθημερινή εργασία των εργαζομένων  

4.3.2 Booz-Allen & Hamilton 

Η Booz-Allen & Hamilton έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της αξίας που παραδίδεται στους 
πελάτες. Η στρατηγική της στηρίζεται σε δύο πυλώνες: α. Στη συγκέντρωση στοιχείων για τη δομή 
και τα οικονομικά της αγοράς. β. Επαναχρησιμοποίηση της γνώσης που παράχθηκε σε 
προηγούμενες περιπτώσεις σε παροντικές δουλειές, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη λαθών και 
να μειωθεί το κόστος. Η εταιρία προσπαθεί να σχηματοποιήσει μία κουλτούρα που να 
κινητοποιείται από τη γνώση, με την παροχή κινήτρων και τη θέσπιση ρόλων. Επιπλέον, 
δημιουργεί κλίμα συνεργασίας, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή απόψεων και καταρρίπτοντας τα 
τεχνητά εμπόδια στη συνεργασία των ατόμων. Η τεχνολογική υποδομή στηρίζεται στη 
διαδεδομένη χρησιμοποίηση των Intranets, συμπεριλαμβανομένου της κατασκευής δεξαμενής 
γνώσης και ομάδων επικαιροποιημένης γνώσης, για τη διευκόλυνση των διεθνών συνεργασιών. Η 
οργανωσιακή δομή χαρακτηρίζεται όσον αφορά στη διαχείριση γνώσης, από ομάδες συμβούλων 
με συγκεκριμένα κοινά ενδιαφέροντα, οι οποίοι δημιουργούν άτυπα δίκτυα γνώσης. και από θέσεις 
εργασίας σχετικές με την διαχείριση γνώσης, όπως είναι ο knowledge manager και ο chief 
knowledge officer.  

4.3.3 KPMG  

Η KPMG θέτει ως στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την ανάδειξη της 
διαχείρισης γνώσης σε ικανότητα πυρήνα και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαχείρισης 
γνώσης στηριζόμενου στην τεχνολογία. Η στρατηγική της δίνει έμφαση, όπως είναι επόμενο στη 
χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία κουλτούρας γνώσης και την ανάπτυξη της γνώσης των 
εργαζομένων της ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της. Η οργανωσιακή της δομή άλλαξε με 

                                                 
78 Τα παρακάτω στοιχεία τα πήραμε από τη μελέτη Apostolou Dimitris, Mentzas Gregory, Managing Corporate 
Knowledge, A Comparative Analysis of Experiences in Consulting Firms, Knowledge and Process Management, vol.6, 
no.3, και no 4, 1999  
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τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματιστούν μονάδες που να έχουν στόχο το συγκερασμό της διαχείρισης 
γνώσης και της στρατηγικής της επιχείρησης. Οι senior managers επιφορτίστηκαν με τη διάχυση 
κουλτούρας διανομής γνώσης και δημιουργήθηκαν ιδιαίτεροι ρόλοι για τη δημιουργία, άντληση και 
διακίνηση της γνώσης στην επιχείρηση. Η τεχνολογία που υποστηρίζει τις διαδικασίες αυτές, είναι 
βασισμένη στη λογική των intranets και των πολλαπλών βάσεων δεδομένων στις οποίες έχουν 
ταυτόχρονη πρόσβαση οι χρήστες χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν γλώσσες προγραμματισμού. 
Και φυσικά, έντονη είναι η παρουσία του internet.  

4.3.4 IBM Consulting  

Η γρήγορη ανταπόκριση, με τη συγκέντρωση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά των 
καταναλωτών, στις απαιτήσεις των πελατών και η καινοτομικότητα συνθέτουν το στόχο της IBM 
Consulting σε σχέση με τη διαχείριση της γνώσης. Η στρατηγική προς το στόχο αυτό συντίθεται 
από τη σύνδεση του πνευματικού κεφαλαίου με τη στρατηγική, τη δημιουργία υποδομής για τη 
δημιουργία και τη διακίνηση της γνώσης, το σχηματισμό μίας επιχείρησης εντάσεως γνώσης και 
κουλτούρας γνώσης, χρήση της τεχνολογίας για παγκόσμια συνεργασία και διακίνηση της γνώσης 
και τη μέτρηση της αξίας και της αποτελεσματικότητας της αξίας της διακίνησης του πνευματικού 
κεφαλαίου.  

Η δημιουργία κουλτούρας γνώσης εντοπίστηκε στη διαμόρφωση αξιών και συνηθειών, 
συστήματος ανταπόδοσης και κινήτρων και τέλος κλίματος εμπιστοσύνης. Η τεχνολογική υποδομή 
στηρίζεται στο σύστημα Lotus Notes και επιτελεί τρεις λειτουργίες: την αξιολόγηση και δόμηση 
του πνευματικού κεφαλαίου, την ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας ώστε να 
ενεργοποιηθεί η δημιουργία του πνευματικού κεφαλαίου. Και βέβαια, ο απώτερος και 
σημαντικότερος στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων πελατών από εσωτερικές και εξωτερικές 
πηγές.  

4.3.5 McKinsey & Company  

Εντυπωσιακός είναι ο στόχος της McKinsey & Company: η δέσμευση στη συνεχή ανάπτυξη των 
επαγγελματιών της επιχείρησης. Είναι φανερή η έμφαση που τοποθετείται στην ανάπτυξη του 
πνευματικού κεφαλαίου. Επιπλέον, η εταιρία αυτή έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη για 
ενσωμάτωση της διαχείρισης γνώσης στον πυρήνα των επιχειρησιακών της λειτουργιών, με τη 
θεσμοθέτησή της ως τέτοιας και τη διαρκή ενασχόληση με την ανάπτυξή της. Για το λόγο αυτό, η 
ενασχόληση με τη γνώση αποτελεί ευθύνη όλων και όχι μόνο των λίγων. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει 
η στρατηγική της. Όσον αφορά στην κουλτούρα, έγινε προσπάθεια ώστε να συνειδητοποιηθεί η 
ανάγκη για διακίνηση και ανταλλαγή της γνώσης ως μέσου διευκόλυνσης της λειτουργίας της 
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκε η δημιουργία διαπροσωπικών δικτύων και σχέσεων. Η 
τεχνολογική της υποδομή συστήνεται από μία κοινή βάση δεδομένων, μία βάση δεδομένων 
σχετική με αποτελέσματα προηγούμενων δουλειών της εταιρίας και ένα υπολογιστικό σύστημα για 
τη συγκέντρωση της γνώσης που παράγεται στο σκληρό πυρήνα της επιχείρησης. Οργανωσιακά, η 
όλη προσπάθεια ενισχύθηκε με τη δημιουργία κέντρων ικανοτήτων (centers of competence) και το 
διορισμό ατόμων που εξειδικεύονται σε έναν τομέα και που έχουν ως αποστολή τη διευκόλυνση 
της εργασίας των συμβούλων σχετικά με την αναζήτηση γνώσης.  

 

Καταλήγοντας, παρατηρούμε από όλα τα παραπάνω ότι κοινό στοιχείο σε όλα τα παραδείγματα 
είναι η προσπάθεια δημιουργίας φιλικής κουλτούρας και η προσπάθεια επίτευξης της υποστήριξης 
των senior managers. Ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει αυτή η διοικητική βαθμίδα είναι 
σημαντικός, γιατί αυτή μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει τις ανάγκες της επιχείρησης σε γνώση, να 
εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση και να επικοινωνήσει την προσπάθεια σε όλη την 
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επιχείρηση. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι τα τεχνολογικά ζητήματα δεν κατέχουν τόσο σημαντική 
θέση στην προσπάθεια ενώ η δημιουργία θέσεων και ρόλων σχετικών με τη διαχείριση γνώσης 
είναι ο κανόνας 
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4.4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ PLANET E&Y79 

4.4.1 Το περιβάλλον 

Η PLANET ERNST & YOUNG είναι η εταιρεία που δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση της 
PLANET και του Τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Management Consulting) της ERNST & 
YOUNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία προήλθε την ολοκλήρωση δύο μερών: της 
PLANET Α.Ε., που από το 1987 που ιδρύθηκε έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική 
αγορά συμβούλων, και του περιφερειακού δικτύου της ERNST & YOUNG, μετά από την εξαγορά 
της δεύτερης από την πρώτη. 

Η απορρόφηση του τομέα συμβούλων επιχειρήσεων (management consulting) της ERNST & 
YOUNG HELLAS από την PLANET Α.Ε. καλύπτει τις συμβουλευτικές δραστηριότητες της 
πρώτης σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία και 
Μολδαβία. Το ήδη εγκατεστημένο δίκτυο της ERNST & YOUNG στην περιοχή χαρακτηρίζονταν 
από σημαντικές δυνατότητες και ένα ιδιαίτερο δυναμικό ανάπτυξης, ενώ διέθετε πρόσβαση σε 
διεθνές δίκτυο πληροφόρησης σχετικά με μεθοδολογίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και 
υποδειγματικές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία. Συνδυαζόμενο δε με την υποδομή και την 
εμπειρία της PLANET κατάφερε να έχει συμπληρωματική δράση και να ανταποκριθεί επάξια στις 
ανάγκες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προέκυψαν από το μετασχηματισμό της οικονομίας 
της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Βαλκανικής καιε της Ανατολικής Μεσογείου. Το 
σύνολο του δυναμικού της PLANET και του τομέα συμβούλων επιχειρήσεων της ERNST & 
YOUNG HELLAS συγκεντρώθηκε υπό τη νέα επωνυμία "PLANET ERNST & YOUNG A.E.  

Η PLANET ERNST & YOUNG προσέφερε ευρύ φάσμα υπηρεσιών που συνθέτουν το σύνολο 
σχεδόν του χώρου των επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών, κατάφερε να  παρέχει τη 
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε τομείς όπως: 

 Στρατηγική και Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός 

Εταιρική και Επιχειρηματική Στρατηγική 

Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών 

Οργανωτική Ανάπτυξη 

Διοίκηση της Επιχειρηματικής Απόδοσης 

Υποστήριξη της Ολοκλήρωσης Συγχωνεύσεων 

Ανάληψη Εξειδικευμένων Εταιρικών Εργασιών (outsourcing) 

Διαχείριση Γνώσης 

Διαχείριση Οργανωτικών και Λειτουργικών Αλλαγών 

 Υπηρεσίες και Λύσεις Πληροφορικής 

                                                 
79 Τα στοιχεία αυτής της ενότητας προέρχονται από εσωτερικά working papers της εταιρίας. 
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Ολοκληρωμένα Συστήματα και Λύσεις (Enterprise Resource Planning Systems) 

e-Business 

Στρατηγική Πληροφορικής 

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής 

 Σχεδιασμός, Διοίκηση και Αξιολόγηση Πολιτικών & Προγραμμάτων 

Διαμόρφωση Πολιτικής σε επίπεδο Τομέων, Κλάδων και Γεωγραφικών Περιοχών 

Μελέτες Σκοπιμότητας και Εκτίμηση Κόστους-Οφέλους 

Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Έργων 

Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 

 Διοίκηση Έργων και Κατασκευών 

Υποστήριξη κατά το Προσυμβατικό Στάδιο και τη Διενέργεια Διαγωνισμών 

Διαχείριση Συμβάσεων 

Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων 

Οργάνωση και Διεύθυνση Εργασιών 

Προγραμματισμός, Παρακολούθηση και Έλεγχος Προόδου του Έργου 

Επίβλεψη και Παραλαβή Έργου 

Η ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας αποτέλεσε τη βασική προτεραιότητα κατά την παροχή 
των υπηρεσιών της και διευκόλυνε την αποτελεσματική εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και τη 
μεθοδολογική προσέγγιση που κατάφερε να αξιοποιήσει με ολοκληρωμένο τρόπο ανθρώπους, 
διαδικασίες και τεχνολογίες. 

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας  

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Δ.Σ. και τον εκάστοτε διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος 
ουσιαστικά πρέπει να οργανώσει τους τέσσερις βασικούς τομείς παραγωγής.  

 Ο Τομέας Επιχειρηματικών που παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα.  

 Ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιων Οργανισμών που δραστηριοποιείται σε θέματα 
εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα & Υπηρεσιών. 

 Ο Τομέας Αναπτυξιακών Υπηρεσιών που ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων.  

 Ο Τομέας Διαχείρισης Έργων & Κατασκευών που έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, 
διαχείριση και επίβλεψη έργων και κατασκευών. 

Επίσης, υπάρχουν δύο οριζόντιες οργανωτικές μονάδες: 

 η Οικονομική & Διοικητική Διεύθυνση  
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 η Διεύθυνση Εταιρικών Συστημάτων & Υπηρεσιών  

Την οργανωτική δομή συμπληρώνουν το Γραφείο Βρυξελλών και το Γραφείο Διοίκησης. 
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Σχήμα 4.2: Οργανωτική μορφή της Planet E&Y 

4.4.2 Στόχοι  

 Η δημιουργία μίας εταιρίας εντάσεως γνώσης μέσω της ολοκλήρωσης και του 
μετασχηματισμού της Planet Ernst & Young με απώτερο σκοπό την δημιουργία αυξανόμενης 
αξίας μέσω νέων μεθόδων και τεχνικών.  

 Η εναρμόνιση του νέου ΚΜ με την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρίας, η ενσωμάτωσή του 
σε όλες τις φάσεις και κρίσιμες διαδικασίες της λειτουργίας consulting.  

 Εξασφάλιση της συνέχειας στην παραγωγή έργου της νέας εταιρίας. 

Παρατηρήσεις: Παρατηρούμε ότι, οι στόχοι της νέας εταιρίας έχουν έναν ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα, δηλαδή καλύπτουν όλες τις επιχειρησιακές πτυχές που αφορούν την εφαρμογή ενός 
ΚΜ συστήματος. Πιο αναλυτικά, οι στόχοι της Planet πριν από την εξαγορά, ήταν η κατάρτιση 
συστήματος ΚΜ και η ανάπτυξη ικανοτήτων γνώσης σε αντίθεση με την Ε&Υ που ακολουθούσε, 
όσον αφορά στο ΚΜ, τη γραμμή της Μητρικής εταιρίας. Για το λόγο αυτό είχε ήδη αναπτύξει, ως 
ένα βαθμό, σύστημα ΚΜ και ικανότητες γνώσης, στηριζόμενη στην ήδη υπάρχουσα υποδομή του 
δικτύου των θυγατρικών της πολυεθνικής Ε&Υ. Στην Ελλάδα ο κεντρικός της στόχος ήταν να 
αναπτύξει μεθοδολογία για την αξιοποίηση αυτής της υποδομής και να δημιουργήσει κουλτούρα 
φιλική προς τη γνώση. Κατά συνέπεια, η νέα εταιρία, κατά την υλοποίηση των στόχων, μπορεί να 
αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της Ε&Υ και τη μεθοδολογία που παράχθηκε από το know-net και 
την υποδομή της Planet. 

4.4.3 Στρατηγική  

Η στρατηγική της επιχείρησης θα εξελιχθεί σε τρία στάδια: 
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Στάδιο της Ενδυνάμωσης, στο οποίο θα γίνει η προσπάθεια να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας 
και περιθωρίου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη μείωση του κόστους που οφείλεται στο 
χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών στην αγορά, μείωση τη διπλή προσπάθεια σύνταξης προτάσεων 
και παράδοσης υπηρεσιών, επίτευξη διευκολύνσεων διαδικασίας και βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας των περιουσιακών δεδομένων της ενοποιημένης εταιρίας.  

Στάδιο της Επέκτασης, όπου θα κεφαλαιοποιηθούν οι ικανότητες της εταιρίας, θα επιδιωχθούν 
στρατηγικές συμμαχίες και ακόμα πιο προσοδοφόρες τοποθετήσεις στην αγορά. Επιπλέον, θα 
εντοπιστούν και θα συγκεντρωθούν σε μία γνωστική ενότητα οι καλύτερες πρακτικές (best 
practices) και θα επιδιωχθεί η προσφορά νέων υπηρεσιών στην αγορά μέσω του συνδυασμού της 
τεχνικής γνώσης των δύο εταιριών.  

Στάδιο του Μετασχηματισμού του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εταιρία με τη δημιουργία 
νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, το χτίσιμο νέων επιχειρησιακών ευκαιριών και την 
αναγνώριση νέων ικανοτήτων και μεθόδων. 

Παρατηρήσεις: Η περίπτωση της Planet Ernst & Young είναι μία από τις πιο δύσκολες καθώς, 
πρέπει να ολοκληρωθούν δύο επιχειρήσεις με διαφορετικά επιχειρησιακά οράματα, συστήματα ΚΜ 
και κουλτούρες γνώσης. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η εταιρία σε αυτή τη φάση, μετά την εξαγορά 
και συνένωση, εστίασε στη λειτουργική πλευρά της ολοκλήρωσης των βασικών διαδικασιών και 
των τεχνικών συστημάτων. Με άλλα λόγια, δεν ανέπτυξε τη στρατηγική πλευρά της γνώσης και τη 
σημασίας της για την επιχειρησιακή επιτυχία και δεν διαμόρφωσε ένα καθαρό εστιασμένο και 
ευρέως διαδεδομένο όραμα γνώσης. Τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσει η επιχείρηση 
αφορούσαν: Το ρόλο της γνώσης για την ύπαρξη της επιχείρησης και το είδος των γνωστικών 
θεματικών πεδίων που έπρεπε να διαμορφώσει η επιχείρηση ώστε να ενδυναμώσει και να 
διατηρήσει τη σημερινή της κατάσταση.  

Αυτή η έλλειψη οράματος και στρατηγικών στόχων ΚΜ μπορούσε να οδηγήσει στην απουσία ενός 
ζωτικού συνδέσμου ανάμεσα στην παραγόμενη και ζητηθείσα γνώση όπως επίσης και σε κάποια 
αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των εργαζομένων να 
δημιουργήσουν και να ανταλλάξουν γνώση. Κατά συνέπεια δεν ήταν εύκολη η δημιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων για τη δημιουργία γνώσης μέσα στην επιχείρηση. Η γνώση έπρεπε να 
σταματήσει να αποτελεί έναν υφέρποντα παράγοντα που επηρέαζε την ατομική εργασία χωρίς να 
είναι συνδεδεμένο με τον ευρύτερο οργανισμό και ουσιαστικά να αποτελέσει ένα άρρηκτο τμήμα 
της διοικητικής πρακτικής, 

4.4.4 Μεθοδολογία Σχεδιασμού ΚΜ 

Η στρατηγική για το σχηματισμό ενός κοινού συστήματος διαχείρισης γνώσης ακολούθησε μία 
ορισμένη μεθοδολογία, την οποία αποτέλεσαν τα παρακάτω συστατικά στοιχεία:  

Αξιολογήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση βάσει του 7P KM framework, ώστε να εντοπιστούν τα 
κοινά στοιχεία των δύο ΚΜ συστημάτων και να επιλυθούν ζητήματα και προβλήματα αυτού του 
επιπέδου.  

Σχηματίστηκαν  προτάσεις και αναπτύχθηκε ενός ΚΜ Business Plan, το οποίο θα περιλάμβανε μία 
πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης, της κατάλληλης στρατηγικής και του αναγκαίου 
οράματος, τις πιθανές διαδικασίες ΚΜ, την απαραίτητη οργανωτική και τεχνολογική υποδομή της 
νέας κατάστασης.  

Η υλοποίηση του ΚΜ προγράμματος, είχε ως εναρκτήριες ενέργειες την ενθάρρυνση της 
κουλτούρας ανταλλαγής γνώσης, τη διασύνδεση της προσπάθειας με το σύστημα αξιολόγησης και 
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επιβράβευσης της συμμετοχής και της χρήσης του συστήματος ΚΜ και τέλος την εστίαση στο 
Knowledge Rich Consulting.  

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας  

Ως προς το Περιεχόμενο: εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης επαναχρησιμοποίησης, 
άμεσης διάχυσης του περιεχομένου. Δημιουργία μίας ενιαίας δομής καταχώρησης και ανάκτησης 
της γνώσης. Αποσαφήνιση της κυριότητας, των δικαιωμάτων πρόσβασης και της διαδικασίας 
φιλτραρίσματος. 

Ως προς την Υποδομή: επιλογή μίας ενιαίας αρχιτεκτονικής ΚΜ συστημάτων που να πληρούσε τα 
κριτήρια fast integration, open, scaleable, έτσι εξασφαλίστηκε η γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά 
του περιεχομένου στη νέα πλατφόρμα και εξασφαλίστηκε η ύπαρξη ενός ενιαίου και εύχρηστου 
περιβάλλοντος ΚΜ desktop. 

Ως προς τους Ανθρώπους και την Οργάνωση: διαμόρφωση ρόλων που να ενσωματώθηκαν στις 
ομάδες που επιτελούσαν όλες τις λειτουργίες του Consulting και οδήγησαν στη στελέχωση με 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το Knowledge team. Έτσι επιτεύχθηκε η ευθυγράμμιση του 
συστήματος διοίκησης της νέας εταιρίας με την ενθάρρυνση κουλτούρας γνώσης. 

Ενέργειες  

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, οι ενέργειες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν ανά κρίσιμο 
παράγοντα επιτυχίας ήταν: 

Ως προς το Περιεχόμενο, προτάθηκε να αποτυπωθούν οι δομές (catalog, taxonomies, classification 
), να διαμορφωθεί ένα νέο σχήμα δομής για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών, χαρτογράφηση της 
γνώσης, ανάπτυξη της δομής του περιεχομένου μιας βιβλιοθήκης.  

Ως προς την Υποδομή, προτάθηκε η σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την Cap Gemini Ernst & 
Young, σε ζητήματα ΚΜ, η προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και η επιλογή ΚΜ 
αρχιτεκτονικής, εγκατάσταση νέας πλατφόρμας και η μεταφορά του περιεχομένου σε αυτή. 

Ως προς τους Ανθρώπους και τον Οργάνωση, προτάθηκε η διαμόρφωση των ΚΜ ρόλων και 
αρμοδιοτήτων, η διαμόρφωση του οργανογράμματος και συστήματος ΚΜ, η αναζήτηση 
ικανοτήτων στο εσωτερικό των δύο εταιριών και η στελέχωση του Knowledge Office Corporate 
Desk. 

Παρατηρήσεις: η νέα εταιρία ουσιαστικά χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της 
Ε&Υ, κατά τη διαμόρφωση του συστήματος ΚΜ ενώ παράλληλα προσπάθησε να ενοποιήσει και 
να ολοκληρώσει τα δύο συστήματα ΚΜ των Planet και Ε&Υ. Έμφαση δόθηκε στον ανθρώπινο 
παράγοντα και τη διαμόρφωση της οργανωσιακής υποδομής  

4.4.5 Οργανωσιακή Δομή  

Η νέα μορφή του ΚΜ της εταιρίας περιλάμβανε τη διαμόρφωση νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων 
σχετικών με τη γνώση. Πιο αναλυτικά: 

Ο Chief Knowledge Officer ο οποίος θέτει τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΚΜ, επιδιώκει την 
υποστήριξη όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας ΚΜ, 
διασφαλίζει την ολοκλήρωση του ΚΜ με τις διαδικασίες, διαχειρίζεται την οργάνωση της γνώσης, 
τον προσδιορισμό, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της γνωστικής διαδικασίας και τέλος 
καθορίζει μέτρα. Με λίγα λόγια, μεταφέρει γνώση από και προς την ομάδα έργου, μέσα στην οποία 
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δημιουργεί κουλτούρα γνώσης και διευκολύνει την συγκέντρωση και την επαναχρησιμοποίήση της 
γνώσης.  

 O Knowledge Facilitator βοηθάει και εκπαιδεύει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τη γνωσιακή 
βάση και να τοποθετούν πληροφορίες αποτελεσματικά, απευθύνει ερωτήσεις σε ειδικούς και 
εξασφαλίζει ότι οι ειδικοί φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, συντονίζει την ανταλλαγή 
πληροφορίας και ελέγχει την ικανοποίηση των χρηστών από την εφαρμογή του ΚΜ. Επιπλέον, 
προωθεί και διευκολύνει τη χρήση της γνώσης και τη συμμετοχή στο σύστημα, εκπαιδεύει τους 
knowledge coordinators, knowledge champions, τεχνικούς και χρήστες για την αποδοτική τους 
συμμετοχή στη γνωστική διαδικασία.  

Ο Knowledge Networks-Coordinator: α. συντονίζει την επικοινωνία, τη διαχείριση των κενών και 
των επικαλύψεων, την ευθυγράμμιση, τη διακίνηση των κρίσιμων διαδικασιών, το benchmarking 
και την τήρηση των προτύπων. β. Καθοδηγεί, ελέγχει τη διαδικασία, διευκολύνει την ανάπτυξη 
γνώσης και βοηθάει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. γ. Υποστηρίζει την εκπαίδευση και 
συγκεκριμένα έργα. 

Ο Knowledge Officer, διαχειρίζεται τα γνωστικά εισερχόμενα και εξερχόμενα. Διατηρεί έναν 
γνωστικό κατάλογο, διαχειρίζεται τις εξωτερικές ηλεκτρονικές συνδρομές, διεξάγει έρευνες ύστερα 
από αίτηση. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται την αρχιτεκτονική του συστήματος, 
παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, πιστοποιεί και διατηρεί τη μηχανή αναζήτησης. 
Διαχειρίζεται τη δομή των δεδομένων και βελτιστοποιεί το περιβάλλον εφαρμογής του ΚΜ. 
Αποτελεί ένα υπόδειγμα ανταλλαγής της γνώσης και προωθεί θετική κουλτούρα και συμπεριφορά 
στο δίκτυο.  

Παρατηρήσεις: παρατηρείται, ότι όσον αφορά την οργανωσιακή υποδομή, η νέα εταιρία σκόπευε 
να υιοθετήσει συγκεκριμένους ρόλους διαχείρισης γνώσης και να δημιουργήσει έτσι ξεχωριστό 
τμήμα ΚΜ. Επιπλέον, διαφαίνεται ότι εστίασε στη διαχείριση της γνώσης και την 
επαναχρησιμοποίησή της και όχι στη δημιουργία γνώσης. 
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Σχήμα 4.3: Ρόλοι γνώσης – επιπτώσεις και διασυνδέσεις στην νέα οργανωσιακή δομή 
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4.4.6 Τεχνολογική Υποδομή  

Διατηρήθηκε αυτή που προϋπήρχε στην Planet δίχως να έχει καθοριστεί κάποια νεότερη μορφή. 
Στο  Σχήμα 4.3 απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε να διασυνδεθούν οι νέοι 
οργανωσιακοί ρόλοι με την οργανωσιακή δομή της επιχείρησης. 

4.4.7 Συμπεράσματα 

H Planet E&Y αντιλήφθηκε το ΚΜ ως έναν τρόπο πρόσθεσης αξίας στα παραδοτέα της στους 
πελάτες. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από τις χρήσεις που αποδίδουν στις διαδικασίες ΚΜ 
κατά το χρόνο κύκλου ενός project. Έτσι, σχεδιάζουν να: 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

Χρησιμοποιούν πρότυπα για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έναρξης του workshop. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιούν ενημερωτικά πακέτα για να ενημερώσουν την ομάδας σχετικά με το πότε 
, το πως και το γιατί να χρησιμοποιήσουν πηγές γνώσης. Επιπλέον, χαρτογραφείται η γνώση που 
είναι αναγκαία για το συγκεκριμένο έργο και σχεδιάζονται βάσεις δεδομένων ειδικά για την ομάδα 
έργου και φόρμες ερωτήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην γνώση.  

Κατά τη διάρκεια του έργου:  

Σε κάθε φάση του έργου ανατρέχουν στο σχέδιο γνώσης που έχει καταρτιστεί από πριν, για να 
βρουν συμβουλές και αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το έργο από ειδικούς σε 
παγκοσμίως διαδεδομένων ζητημάτων, εξωτερικές πηγές ή ομάδες έρευνας και ανάλυσης. 
Μοιράζονται γνώση και συντονίζουν την έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με την 
αγορά και συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη γνώση και χρησιμοποιούν εργαλεία 
συνεργασίας, όπως τα ETDs, η τα Web sites σχεδιασμένα για το έργο, ώστε να βρίσκονται σε 
διαρκή επαφή και να ενημερώνονται συνεχώς όπου και να βρίσκονται.  

Στο τέλος του έργου: 

Όταν το έργο φτάσει στο τέλος του, χρησιμοποιούνται φόρμες για την απεικόνιση των χρήσιμων 
συμπερασμάτων που προέκυψαν από το έργο και τη συγκέντρωση της γνώσης που προέκυψε από 
αυτό. Διακινούν τα συμπεράσματα αυτά σε workshops, ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες 
παράδοσης των έργων. Και τελικά, δημιουργείται μία βάση δεδομένων από έργα, για την 
ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων του έργου από τους πελάτες.  

Στόχος τους είναι να μετατρέψουν την σημερινή κατάσταση του ΚΜ στην εταιρία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από περιορισμένες πηγές γνώσης, κακή χρήση των πηγών γνώσης, μικρή 
συμμετοχή στην αύξηση της γνώσης και απουσία σύνδεσης των προσωπικών στόχων με την 
προσφορά στο σύστημα γνώσης, σε μία νέα μορφή διαχείρισης γνώσης, η οποία θα χαρακτηρίζεται 
από αναγνώριση του ρόλου της γνώσης ως μέσου αύξησης της αξίας και τη διάχυση κουλτούρας 
γνώσης, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις στη γνώση.  

Τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει η εταιρία στην προσπάθεια, θεωρήθηκαν ότι θα είναι η ελλιπής 
τεχνολογική υποδομή, το μικρό μέγεθος των επενδύσεων στο κεφάλαιο γνώση, την άγνοια της 
σημασίας της γνώσης και την απουσία ικανοτήτων συνδεδεμένων με τη γνώση και τέλος, η 
απουσία σύνδεσης της διαχείρισης γνώσης με το σύστημα αμοιβών και επιβράβευσης.  
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Σχήμα 4.4: Διαδικασίες ΚΜ 

4.4.8 Τα επόμενα βήματα 

 Η ομάδα που σχεδίασε την πρώιμη μορφή του συστήματος ΚΜ, θεώρησε ότι θα είναι: 

 Η επιβεβαίωση της οργανωσιακής δομής του συστήματος ΚΜ και η σύνδεση του με την 
οργάνωση της εταιρίας. 

 Η εγκαθίδρυση γραφείου γνώσης και αντίστοιχου προσωπικού 

 Χαρτογράφηση της γνώσης και η ανάπτυξη οδηγού έργων και προτάσεων και η ανάπτυξη μίας 
φυσικής βιβλιοθήκης. Η απόκτηση πρόσβασης σε ερευνητικές πηγές. 

 Εφαρμογή νέας δομής ΚΜ που να δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την επικοινωνία κατόχων 
θέσεων γνώσης.  

 Καθορισμός και τοποθέτηση της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής 

 Αφομοίωση και κατηγοριοποίηση του περιεχομένου της επιχείρησης με την ταξινόμηση του 
περιεχομένου βάση ορισμένων κριτηρίων. 
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ΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ

                                                

  
Κλείνοντας αυτή τη μελέτη, θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναφερθούν 
επιγραμματικά οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή 
των προγραμμάτων διαχείρισης γνώσης και οι οποίοι μπορούν να 
οδηγήσουν μία τέτοια πρωτοβουλία σε αποτυχία. Στη συνέχεια, θα 
καταλήξουμε με την επισκόπηση των νέων θεωρητικών τάσεων που 
αφορούν τη γνώση και οι οποίες εισαγάγουν την έννοια της 
δημιουργίας προϋποθέσεων για γνώση, σε αντιπαράθεση με την 
έννοια της διαχείρισης γνώσης. Κατά αυτούς τους θεωρητικούς, ο 
οργανισμός δε μπορεί να διαχειριστεί τη γνώση. Μπορεί μόνο να 
χτίσει τις προϋποθέσεις απορρόφησης της από το περιβάλλον στο 
οποίο προϋπάρχει (Knowledge Wisdom). 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ KNOWLEDGE MANAGEMENT 
Οι Von Krogh, Ichijo και Nonaka μετά από έρευνα σε επιχειρήσεις 
που είχαν πρωτοβουλίες ΚΜ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η όλη 
ιδέα του περιέχει πολλούς κρυμμένους κινδύνους80. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

Το ΚΜ βασίζεται σε εύκολα ανιχνεύσιμες, ποσοτικές πληροφορίες. Οι τυπικές προσπάθειες ΚΜ 
διασπούν τις πληροφορίες σε μικρότερα τεμάχια τα οποία μπορούν να εντοπιστούν σε όλο τον 
οργανισμό, να αποθηκευτούν για μετέπειτα χρήση, να διαχειριστούν με το συνδυασμό τους με άλλα 
τεμάχια και να μεταφερθούν εκεί που χρειάζονται. Ο απώτερος σκοπός αυτής της προσέγγισης ΚΜ 
είναι να μεταφέρει την κατάλληλη πληροφορία, στους κατάλληλους ανθρώπους, την κατάλληλη 
ώρα, εξαρτώμενη στην τεχνολογία πληροφορικής. 

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι καινούρια – είναι ουσιαστικά διαχείριση της πληροφορίας 
(Information Technology – IT) – και έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Όμως 
όπως έχει ήδη τονιστεί αρκετές φορές η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η μυωπική αντιμετώπιση του 
ΚΜ σαν Information Management είναι γεννήτορας αμέτρητων προβλημάτων και πολλές φορές 
αποτυχίας ολόκληρης της πρωτοβουλίας ΚΜ. Ή γνώση περικλείει τα πιστεύω των ατόμων ή των 
ομάδων και είναι στενά συνδεδεμένη με τη δράση. Τα πιστεύω, η αφοσίωση και οι δράσεις δεν 
μπορούν να συλληφθούν και να αναπαρασταθούν με τον ίδιο τρόπο όπως η πληροφορία. Ακόμα η 
γνώση δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμη. Έτσι η αποθήκευση και η μεταφορά της γνώσης ηλεκτρονικά 
από το ένα μέρος του οργανισμού στο άλλο είναι πολύ δύσκολη. 

Σίγουρα η τεχνολογία πληροφορικής είναι χρήσιμη, ίσως και αναγκαία, για τη σύγχρονη 
επιχείρηση. Αλλά τα πληροφοριακά συστήματα είναι περιορισμένης χρησιμότητας για τη 
διευκόλυνση της αφοσίωσης μιας ομάδας σε μια ιδέα, για το μοίρασμα των συγκινήσεων που είναι 
συνδεδεμένες με άρρητη γνώση, ή για την ενσωμάτωση της γνώσης που είναι σχετική με μία 
λειτουργία. οι ανθρώπινες ικανότητες που οδηγούν τη δημιουργία γνώσης έχουν να κάνουν 
περισσότερο με σχέσεις και δημιουργία κοινοτήτων παρά βάσεις δεδομένων και η επιχείρηση 
πρέπει να επενδύσει σε εκπαίδευση η οποία να τονίζει την συναισθηματική γνώση και την 
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κοινωνική αλληλεπίδραση. Επενδύσεις σε τεχνολογία πληροφορικής μόνο, δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν την επιχείρηση δημιουργίας γνώσης. 

Το ΚΜ είναι προσηλωμένο στην κατασκευή εργαλείων. Οι περισσότερες προσπάθειες για την 
εφαρμογή ΚΜ εστιάζουν σε εργαλεία και όργανα. Επειδή οι πρωτοβουλίες ΚΜ στοχεύουν σε 
επιχειρησιακά αποτελέσματα, τα εργαλεία αυτά πρέπει να γίνονται όσο πιο γενικά και ρητά γίνεται. 
Μερικά εργαλεία δημιουργούνται για να προσδιορίσουν τη γνώση που υπάρχει σε μια ομάδα ενός 
οργανισμού, ένα τμήμα ή στο σύνολο του. Μετά από αυτό άλλα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να 
αποτιμήσεων την επιχειρηματική επίπτωση αυτής της γνώσης. Στη συνέχεια, εργαλεία βρίσκουν 
νέους τρόπους για να συνδέσουν την υπάρχουσα γνώση με υπάρχουσες διαδικασίες προστιθέμενης 
αξίας της επιχείρησης. Εργαλεία μετρούν την ποιότητα της γνώσης και ετοιμάζουν τον οργανισμό 
για να κρατήσει τη γνώση εργαζομένων που αποχωρούν. 

Ενώ τα εργαλεία μπορεί να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τη δημιουργία γνώσης, 
πρέπει να μπουν στο περιθώριο όταν η προσπάθεια είναι καθ’ οδόν. Η εμμονή σε αυτά, όχι μόνο 
δεν καθοδηγούν την ενημερότητα των μελών του οργανισμού, αλλά την περιορίζουν κιόλας. 
Επιπλέον, πολλές φορές η σωστή εφαρμογή αυτών των εργαλείων γίνεται πιο σημαντική από την 
ίδια τη δημιουργία γνώσης. Αυτό γίνεται γιατί ότι κερδίζει μια διαδικασία σε δομή, λογική και 
ταχύτητα το χάνει σε δημιουργικότητα, διορατικότητα και κοινωνικές σχέσεις. Όπως ο μαραγκός 
έχει το κουτί με εργαλεία που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να διαλέξει το 
σωστό για να κάνει τη δουλειά του, έτσι και στη δημιουργία γνώσης, τα εργαλεία πρέπει να 
επιλεχθούν, προσαρμοστούν ή να δημιουργηθούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας ομάδας 
και όχι να επιβληθούν. 

Το ΚΜ βασίζεται σε έναν διοικητή γνώσης (Knowledge Officer). Πολλές επιχειρήσεις, όταν 
ξεκινούν πρωτοβουλίες ΚΜ, δίνουν σε ένα διοικητή γνώσης – συνήθως ένας υψηλόβαθμος 
διοικητικός – την ευθύνη για τα αποτελέσματα. Τα καθήκοντά τους είναι ποικίλα: μπορεί να 
διαμορφώνουν το όραμα της επιχείρησης, να εγκαθιστούν συστήματα ΚΜ, να υλοποιήσουν 
πλατφόρμες πληροφοριακών συστημάτων για τη δημιουργία δικτύων γνώσης, να υπολογίσουν την 
αξία των γνωστικών πόρων της επιχείρησης και να σχεδιάσουν συστήματα αμοιβών τα οποία θα 
προωθήσουν την ανάπτυξη της πείρας. Οι ενέργειές τους βασίζονται σε αναφορές για τη γνώση ή 
τους γνωστικούς πόρους που συμπληρώνονται από τα διαφορετικά τμήματα του οργανισμού. 

Αυτός ο ορισμός του διοικητή της γνώσης μπορεί να αποφέρει χρήσιμες πληροφορίες, είναι όμως 
περιορισμένη. Καταρχάς η γνώση δημιουργείται βασικά στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης. Είναι 
πολύ δύσκολο για το διοικητή της γνώσης να παρακολουθήσει τη δημιουργία της γνώσης στα 
διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν οι διοικητές τις γνώσης, αντί 
να είναι παθητικοί αναλυτές και ελεγκτές, να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
τη δημιουργία γνώσης. Όμως οι διοικητές της γνώσης είναι υπεύθυνοι και για την κατανομή των 
πόρων και για αποφάσεις πάνω στο ποια γνώση είναι σημαντική για την επιχείρηση. Επειδή όμως 
απέχουν από τις καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες, μπορεί να παραμελήσουν γνώση για ένα 
νέο προϊόν, υλικό, τεχνολογία, ή τάση στην αγορά. Στα πρώιμα στάδια μάλιστα, μπορούν να 
εμποδίσουν προσπάθειες πειραματισμού με νέες λύσεις. Οι διοικητές της γνώσης μπορεί να 
μεροληπτήσουν την εξερεύνηση της υπάρχουσας γνώσης, παρεμποδίζοντας την εξερεύνηση νέας 
γνώσης που μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομίες. 

Επιπλέον, η γνώση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πόρος με τη κλασσική έννοια, υποκείμενη 
στη γραφειοκρατική διοίκηση και απομονωμένη σε ξεχωριστή λειτουργία του προσωπικού. Η 
δημιουργία της γνώσης είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη συμβολή 
εκατοντάδων ανθρώπων σε έναν οργανισμό. Έτσι πρέπει να θεωρείται μια γενική ευθύνη της 
διοίκησης, που επινοείται στην κορυφή της επιχείρησης και διανέμεται μέσω των μεσαίων 
μάνατζερ σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα. 
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Τέλος η δημιουργία γνώσης πρέπει να γίνεται χωρίς όρια, περιλαμβάνοντας πολλές ειδικότητες και 
λειτουργίες. Πρέπει επίσης να διασχίζει τα οργανωσιακά όρια και να προεκτείνεται στους 
προμηθευτές, στους πελάτες, ακόμα και στους ανταγωνιστές. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι που 
ασχολούνται με τη γνώση, για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, έχουν την τάση να 
δημιουργούν δικά τους όρια, πρακτικές, αξίες και κώδικες διεξαγωγής, έτσι ώστε οι υπόλοιποι να 
μην μπορούν να συμμετάσχουν. Η εγκατάσταση όμως τέτοιων ορίων δρα ανταγωνιστικά με τη 
λειτουργία ενός πραγματικού οργανισμού δημιουργία γνώσης και ενισχύει τα οργανωσιακά 
εμπόδια που ήδη υπάρχουν. 

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
Από τη μέχρι τώρα συζήτηση, έχει γίνει φανερό ότι με τον όρο Knowledge Management 
περιλαμβάνονται κυρίως ενέργειες για τη διαχείριση της ρητής γνώσης. Αυτός είναι και ο λόγος 
που δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα. Όμως, οι λειτουργίες ΚΜ που 
διαχειρίζονται την άρρητη γνώση είναι μικρές σε αριθμό. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο οι Von 
Krogh, Ichijo και Nonaka, υποστηρίζουν ότι ο όρος Knowledge Management είναι οξύμωρο 
σχήμα. Οι μάνατζερ δεν πρέπει να προσπαθούν να διαχειριστούν και να ελέγξουν τη δημιουργία 
γνώσης, αφού η γνώση είναι κάτι το άυλο. Αντί αυτού, οι Von Krogh, Ichijo και Nonaka τονίζουν 
ότι οι μάνατζερ πρέπει να υποστηρίξουν τη δημιουργία γνώσης. Την προσπάθεια αυτή την 
ονομάζουν Δημιουργία Προϋποθέσεων για τη Γνώση (Knowledge Enabling) και την ορίζουν σαν 
«το σύνολο των οργανωσιακών δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζουν θετικά τη δημιουργία της 
γνώσης»81.  

Η Δημιουργία Προϋποθέσεων για τη Γνώση, περικλείει μια ομάδα οργανωσιακών δραστηριοτήτων 
– δηλαδή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο οργανωσιακό περιβάλλον – αλλά οι 
πελάτες, οι προμηθευτές ή άλλοι συνεταίροι μπορούν να είναι μέρος της διαδικασίας. Επίσης 
πρέπει να τονιστεί η Δημιουργία Προϋποθέσεων για τη Γνώση περιλαμβάνει και προμελετημένες 
δραστηριότητες – δηλαδή αυτές που μπορούν να σχεδιαστούν και να κατευθυνθούν από τη 
διοίκηση – αλλά και αναδυόμενες – οι ακούσιες συνέπειες σκόπιμων πράξεων. 

Τελικά μπορεί κανείς να πει ότι η Δημιουργία Προϋποθέσεων για τη Γνώση είναι μια κυκλική 
διαδικασία η οποία στοχεύει στην προαγωγή του δυναμικού δημιουργίας γνώσης της επιχείρησης 
και περιλαμβάνει τη διευκόλυνση των σχέσεων και των συζητήσεων όπως επίσης το μοίρασμα της 
τοπικής άρρητης γνώσης σε όλο τον οργανισμό ή και πέραν γεωγραφικών και πολιτισμικών ορίων. 

Η Διάσταση του Ενδιαφέροντος (Care) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δημιουργία της γνώσης θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις στις οργανωσιακές 
σχέσεις. Για να μοιραστεί η προσωπική γνώση, τα άτομα πρέπει να επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και 
πνεύμα διαλόγου μεταξύ τους. Οι δημιουργικές σχέσεις και σχέσεις αλληλοβοήθειας, δημιουργούν 
συνθήκες επικοινωνίας. Επιτρέπουν επίσης τη δημιουργία μικρό-κοινοτήτων, την πηγή της 
δημιουργίας γνώσης στις επιχειρήσεις, να σχηματιστούν και να αυτό-οργανωθούν. Στην περίπτωση 
που δεν ισχύουν τα παραπάνω εμφανίζεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις: η συσσώρευση (hoarding) της γνώσης από συγκεκριμένα άτομα. Με τη συσσώρευση 
όμως σταματάει εντελώς το μοίρασμα της γνώσης και κατά συνέπεια τη δημιουργία της. Είναι 
λοιπόν απαραίτητο το οργανωσιακό περιβάλλον να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, που να 
υποστηρίζουν το μοίρασμα της γνώσης. 
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Το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία της γνώσης ορίζεται 
από τους Von Krogh, Ichijo και Nonaka σαν “ba”, το οποίο μεταφράζεται ως «ο τόπος». Η έννοια 
αυτή προέρχεται από τον φιλόσοφο Kitaro Nishida και είναι ουσιαστικά ένα μέρος στο οποίο η 
γνώση δημιουργείται, μοιράζεται και χρησιμοποιείται. Για να υλοποιηθεί το ba, οι Von Krogh, 
Ichijo και Nonaka ορίζουν μια νέα διάσταση στον οργανισμό, αυτή του ενδιαφέροντος (Care). Το 
ενδιαφέρον είναι αυτό που κάνει τα άτομα να θέλουν αλληλεπιδράσουν με άλλους και να 
μεταδώσουν γνώση και όχι να τη συσσωρεύσουν.82. Η έννοια του ενδιαφέροντος βέβαια δεν είναι 
καινούρια. Είναι μια φυσική αισθηματική κατάσταση η οποία υπάρχει σε όλα τα ανθρώπινα όντα. 
Όμως αλλιώς μεταφράζεται το ενδιαφέρον κάποιου για το συνάνθρωπό του ή το φίλο του και 
αλλιώς για τον συνεργάτη και τα επιχειρησιακά δεδομένα. Οι διαστάσεις του ενδιαφέροντος που 
απασχολούν την επιχείρηση παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Αμοιβαία Εμπιστοσύνη 

Περιεχόμενο: Για να υπάρξει ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στα άτομα είναι αναγκαίο να γεννηθεί 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την αλήθεια και την 
ορθότητα της γνώσης που μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο αλλά και να μην υπάρχει φόβος ότι 
η αναζήτηση γνώσης θα μεταφραστεί ως άγνοια και ανικανότητα ή ότι η προσφορά γνώσης θα 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο υποτίμησης αυτού που την έχει ανάγκη.  

Τρόποι επίτευξης: δημιουργία αίσθησης αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους εργαζομένους, 
περίληψη της άξιας εμπιστοσύνης συμπεριφοράς στο σύστημα αξιολόγησης και αύξηση της 
ατομικής αξιοπιστίας με τη μορφοποίηση ενός χάρτη προσδοκιών.   

Ενεργή Συναισθηματική Κατανόηση 

Περιεχόμενο: Η ενεργή συναισθηματική κατανόηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένας μπορεί να 
καταλάβει απόλυτα και να έρθει στη θέση του άλλου, ώστε να δημιουργήσει ένα συναίσθημα 
κοινότητας ενδιαφερόντων και ανησυχιών. Με τον τρόπο αυτό, ο εργαζόμενος αφήνει τα 
συναισθήματα του ελεύθερα και έτσι τα αντιμετωπίζει πιο εύκολα, εις όφελος πάντα της απόδοσής 
του.  

Τρόποι επίτευξης: εστίαση και εκπαίδευση στην ανάπτυξη της ικανότητας ακρόασης στα μέλη του 
οργανισμού και αξιολόγηση των προσπαθειών ένδειξης ενεργής συναισθηματικής κατανόησης των 
εργαζομένων μεταξύ τους.  

Πρόσβαση στη Βοήθεια 

Περιεχόμενο: Η ενεργή συναισθηματική κατανόηση δημιουργεί τις συνθήκες για προσφορά και 
αποδοχή βοήθειας. Η βοήθεια αυτή στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι έμπρακτη και εύκολα 
προσβάσιμη. Αυτός που μπορεί να βοηθήσει πρέπει να έχει τη διάθεση να είναι προσβάσιμος και 
να προσφέρει τη βοήθειά του, όποτε του τη ζητήσουν. Άρα οι επαγγελματίες δεν αρκεί  μόνο να 
μεγαλώνουν τη γνώση τους αλλά πρέπει και να είναι σε θέση να τη μοιραστούν, όποτε είναι 
ανάγκη.  

Τρόποι επίτευξης: εκπαίδευση πάνω σε παιδαγωγικές ικανότητες και σε ικανότητες μεσολάβησης, 
περίληψη της εύκολα προσβάσιμης βοήθειας στο σύστημα αξιολόγησης και η δημοσιοποίηση 
περιπτώσεων ένδειξης έμπρακτης βοήθειας.  
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Επιείκεια στην κρίση  

Περιεχόμενο: Η κρίση είναι αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία ατομικής και κοινωνικής 
γνώσης. τα άτομα κρίνουν τόσο τις προσωπικές τους εμπειρίες και πράξεις όσο και των 
συνεργατών τους. Η σκληρή, όμως, κρίση μπορεί να διακόψει την διαδικασία εξωτερίκευσης και 
άρα τη δημιουργία άρρητης γνώσης. Πρέπει να αφήνεις τους εργαζομένους σου να πειραματίζονται 
για να μαθαίνουν από τα λάθη τους, διαφορετικά θα χαθούν ευκαιρίες δημιουργίας νέας γνώσης.  

Τρόποι επίτευξης: καθοδήγηση  

Κουράγιο  

Περιεχόμενο: Τέλος, το ενδιαφέρον σε έναν οργανισμό εκδηλώνεται και με το κουράγιο που οι 
εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό δίνουν ο ένας στον άλλο. Η σημασία του κουράγιου είναι 
σημαντική για τρεις λόγους: 

1. χρειάζεται κουράγιο για να πειραματιστεί κάποιος 

2. χρειάζεται κουράγιο για να εκφέρει κάποιος την άποψη του ανοιχτά σε ένα περιβάλλον τόσο 
έντονης κριτικής. όπως οι μικροκοινότητες γνώσης. 

3. χρειάζεται κουράγιο για να ασκήσει κάποιος εποικοδομητική κριτική στην άποψη κάποιου, 
ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα μίας διαδικασίας.  

Τρόποι επίτευξης: καθοδήγηση και επικοινώνηση των οφελών του ενδιαφέροντος. 

Προϋποθέσεις Γνώσης 

Σύμφωνα με τους Von Krogh, Ichijo και Nonaka υπάρχουν πέντε προϋποθέσεις γνώσης: 1) Η 
ενστάλαξη ενός οράματος γνώσης, 2) Η διαχείριση των συζητήσεων, 3) Η κινητοποίηση των 
ακτιβιστών γνώσης, 4) Η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και 5) Η παγκοσμιοποίηση 
της τοπικής γνώσης. Στον Πίνακας 4.1 δείχνει πότε και σε τι βαθμό κάθε προϋπόθεση γνώσης 
επηρεάζει τη δημιουργία της.  

 ΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Μοίρασμα 
Άρρητης 
Γνώσης 

Δημιουργία 
Ιδεών 

Δικαιολόγηση 
Ιδεών 

Δημιουργία 
Αρχέτυπου 

Εξάπλωση 
της 
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Πίνακας 4.1: Δημιουργία Προϋποθέσεων για Γνώση – Το 5 x 5 Πλέγμα83

Ενστάλαξη Οράματος Γνώσης 

Το όραμα γνώσης υποδεικνύει το είδος της γνώσης που έχει αξία για την επιχείρηση. Εμπεριέχει 
μέρος από την πρόθεση του οργανισμού, όπως την αναφέρουν οι Nonaka και Takeuchi, αλλά δεν 
περιορίζεται σε αυτή μόνο την έννοια. Όπως η στρατηγική αποτελείται από δύο μέρη (επιβίωσης 
και ανάπτυξης) έτσι και το όραμα. Αποτελείται από τρία σχετικά μεταξύ τους πεδία84 τα οποία 
δίνουν στα μέλη του οργανισμού ένα πνευματικό χάρτη: 

Για τον κόσμο που ζουν τα μέλη του οργανισμού. Αυτό το τμήμα του οράματος είναι το πιο 
εύκολο στην κατανόηση και ανάπτυξη. Μπορεί να ορίσει διάφορες ειδικότητες, τεχνολογίες και 
περιοχές εμπειρίας. Ο λόγος που περιλαμβάνει και τις τρεις κατηγορίες είναι για να παρακινήσει τα 
μέλη του οργανισμού να αναλογιστούν τις δραστηριότητές τους σαν μέρος μιας μεγάλης εικόνας. 

Για τον κόσμο που οφείλουν να ζουν. Αυτό το μέρος του οράματος θα πρέπει να παρακινεί τα 
μέλη του οργανισμού να εμπιστεύονται το μέλλον του οργανισμού. Ο χάρτης αυτός μπορεί να 
περιλαμβάνει τις παρούσες ειδικότητες, τεχνολογίες και περιοχές εμπειρίας, όπως επίσης και τις 
νέες ειδικότητες, τεχνολογίες και περιοχές εμπειρίας. 

Για τη γνώση που θα πρέπει να αναζητούν και να δημιουργούν. Ενώ τα δύο πρώτα μέρη του 
οράματος γνώσης δίνουν την εικόνα του παρόντος και του μέλλοντος, το τρίτο υποδεικνύει πως να 
γίνει η κίνηση από το παρόν στο μέλλον. Μπορεί να αναγνωρίσει ροές από γνώση που πρέπει να 
αναπτυχθούν, για να προσεγγιστεί η μελλοντική κατάσταση. 

Το Όραμα Γνώσης μπορεί κανείς να πει ότι «νομιμοποιεί» τις πρωτοβουλίες δημιουργίας γνώσης 
σε κάθε σημείο του οργανισμού. Παρόλο όμως που έχει μικρό αντίκτυπο στο μοίρασμα της 
άρρητης γνώσης – αφού η κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη έχει μεγαλύτερη σημασία 
– ένα προσεκτικά σχηματισμένο όραμα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να εκφράσει πιο 
αποτελεσματικά τις ιδέες που δημιουργεί. Έχει επίσης μεγάλη σημασία στη φάσης της 
δικαιολόγησης των ιδεών, επειδή οι ιδέες που διαλέγονται έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν την 
επιχείρηση να εκπληρώσει το όραμά της.  

Για να είναι επιτυχημένο ένα όραμα γνώσης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Να έχει την 
αφοσίωση του συνόλου της διοίκησης προς μια κατεύθυνση, 2) Να είναι δημιουργικό, δηλαδή να 
επιτρέπει στα μέλη του οργανισμού να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, 3) Να έχει συγκεκριμένο 
ύφος, δηλαδή το ύφος του οργανισμού και όχι να είναι τυποποιημένο, 4) Να εστιάζει στην 
ανακατασκευή του παρόντος συστήματος γνώσης, δηλαδή να επεκτείνεται πέρα από την εμπειρία 
παρελθόντων επιτυχιών, 5) Να εστιάζεται στην ανακατασκευή το παρόντος συστήματος εργασίας, 
δηλαδή τον τρόπο που γίνεται η δουλειά, 6) Να επικοινωνεί εξωτερικά της αξίες, δηλαδή να δείχνει 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους (πελάτες, προμηθευτές κά) τι γνώση θα αναζητήσει η επιχείρηση 
και 7) Να δημιουργεί αφοσίωση στο σχηματισμό ανταγωνιστικότητας, δηλαδή βοηθάει την 
επιχείρηση να κρατήσει την ανταγωνιστική της υπεροχή. 

                                                 
83 Von Krogh Georg, Ichijo Kazuo, Nonaka Ikujiro, Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of 
Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation, Oxford University Press, New York, 2000, σελ. 9 

84 Von Krogh Georg, Ichijo Kazuo, Nonaka Ikujiro, Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of 
Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation, Oxford University Press, New York, 2000, σελ. 103 
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Διαχείριση Συζητήσεων  

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι συζητήσεις είναι αναγκαία συνθήκη δημιουργίας γνώσης, καθώς 
συνεπάγονται την ανταλλαγή της άρρητης γνώσης μέσα στις μικροκοινότητες, που είναι το πρώτο 
βήμα δημιουργίας γνώσης. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα η διαχείριση των 
συζητήσεων μέσα στον οργανισμό με τέτοιο τρόπο που να παράγεται η απαραίτητη γνώση για την 
επίτευξη της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί της συζήτησης είναι δύο: η επιβεβαίωση 
της ύπαρξης γνώσης και η δημιουργία νέας γνώσης. Όσον αφορά στον πρώτο σκοπό, το 
περιεχόμενο της συζήτησης είναι περιορισμένο, προϋπάρχει της συζήτησης και αναφέρεται σε 
παροντικά, σαφή, αδιαμφισβήτητα ζητήματα. Αντίθετα, στην περίπτωση της συζήτησης που έχει 
σκοπό τη δημιουργία γνώσης, ο στόχος είναι η εγκαθίδρυση μίας νέας πραγματικότητας, ο 
χρονικός ορίζοντας στον οποίο αναφέρεται η συζήτηση είναι το μέλλον και το τι είναι αναγκαίο να 
γίνει, σχετικά με ένα νέο προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία παραγωγής.  

Πιο αναλυτικά, ο ρόλος της συζήτησης σε κάθε ένα βήμα, από τα πέντε βήματα, της δημιουργίας 
γνώσης είναι: 

 Ένα εποικοδομητικό περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων, όπου είναι διάχυτη η εμπιστοσύνη, 
διευκολύνει την ανταλλαγή της άρρητης γνώσης μέσα στις μικροκοινότητες. Οι εργαζόμενοι 
συγχρονίζουν και μοιράζονται τις ιδέες τους, τη γλώσσα του σώματος τους και αναπτύσσουν 
ένα πλούσιο πεδίο αλληλεπίδρασης. 

 Στο δεύτερο στάδιο, αυτό της δημιουργίας νοήματος, οι εποικοδομητικές συζητήσεις και το 
κλίμα εμπιστοσύνης επιτρέπουν στα άτομα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας 
τις μεθόδους επαγωγής, αφαίρεσης και απαγωγής. Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα βρίσκει τους 
όρους και τις λέξεις που θα τη βοηθήσουν να ορίσει το περιεχόμενο που επιδιώκει.  

 Στο τρίτο στάδιο, το νέο περιεχόμενο αξιολογείται με βάση την αναλογία που παρουσιάζει προς 
την οργανωσιακή κουλτούρα, την επιχειρησιακή στρατηγική, το όραμα της γνώσης, τον 
προϋπολογισμό. Η συζήτηση στο στάδιο αυτό, αποτελεί πηγή εποικοδομητικής κριτικής και 
διατύπωσης απόψεων σχετικά με την αναλογία του νέου περιεχομένου με τα παραπάνω 
στοιχεία.  

 Στο τέταρτο στάδιο, κατά το χτίσιμο του αρχετύπου, η συζήτηση οδηγεί στην επιλογή των 
καλύτερων δυνατών λύσεων σχετικά με την τεχνολογία, το marketing, τη χρηματοδότηση και 
των άλλων πτυχών της προσπάθειας δημιουργίας νέας γνώσης. Εδώ, η συζήτηση αφορά πολύ 
συγκεκριμένα θέματα και οι συζητητές είναι ειδικοί στα θέματα αυτά. Τέλος, στο επίπεδο της 
επικοινώνησης του νέου προτύπου, οι συζητήσεις ξεφεύγουν από την ομάδα που κατασκεύασε 
το πρότυπο και έχουν στόχο την επιβεβαίωση του νέου προτύπου.  

 Τέλος. στο βήμα αξιοποίησης της γνώσης διευκολύνει το μοίρασμα της ρητής γνώσης και των 
ιδεών στον οργανισμό.  

Για να αποτελέσει μία συζήτηση παράγοντα δημιουργίας πρέπει να τηρούνται τέσσερις 
προϋποθέσεις που είναι: 

 Η ενθάρρυνση της συμμετοχής, με το να γνωστοποιείται η διεξαγωγή των συζητήσεων που 
δημιουργούν γνώση και την καθιέρωση τελετουργικών που να διευκολύνουν τη συμμετοχή. 

 Η δημιουργία εθιμοτυπικού, για να υπάρχει μία υποτυπώδης τάξη στον τρόπο με τον οποίο 
διεξάγεται η συζήτηση, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. 

  Η κατάλληλη παρέμβαση στη σωστή στιγμή, δηλαδή να γίνονται οι διακοπές στη συζήτηση 
όταν είναι κατάλληλος ο χρόνος, ώστε να μην παρεκτραπεί ή λήξει η συζήτηση.  
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 Η δημιουργία καινοτομικής ορολογίας, για να αποδοθεί νέο νόημα στους γνωστούς όρους, να 
σχηματιστούν νέοι όροι και να δημιουργηθούν νέοι όροι για ήδη υπάρχοντα νοήματα.   

Η κινητοποίηση των ακτιβιστών γνώσης 

Η δημιουργία νέας γνώσης εξαρτάται από την ενέργεια και τη συνεχή αφοσίωση που ένας 
οργανισμός τοποθετεί στη διαδικασία αυτή. Η κινητοποίηση των ακτιβιστών γνώσης έχει ως στόχο 
την ενδυνάμωση αυτής της αφοσίωσης και της ενέργειας των ατόμων. Αυτοί, μπορούν αν 
διαμορφώσουν μικροκοινότητες γνώσης, να διαμορφώνουν πρότυπα γνώσης και να διαχέουν τα 
νέα πρότυπα στον οργανισμό. Με άλλα λόγια, οι ακτιβιστές γνώσης είναι αυτοί που δημιουργούν 
το κατάλληλο περιβάλλον για την απελευθέρωση της άρρητης γνώσης  και τη δημιουργία νέας 
γνώσης.  

Οι σκοποί της δράσης των ακτιβιστών γνώσης είναι, η υποκίνηση και η εστίαση στη δημιουργία 
γνώσης, η μείωση του χρόνου και του κόστους δημιουργίας νέας γνώσης, η αξιοποίηση των 
πρωτοβουλιών δημιουργίας γνώσης στην επιχείρηση για τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματός 
τους, η βελτίωση της αντίληψης εκείνων που συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας γνώσης, 
σχετικά με τη σημαντικότητα της προσφοράς τους στην επιχείρηση, η προετοιμασία των 
συμμετεχόντων στη δημιουργία γνώσης πάνω σε νέα ζητήματα όπου η γνώση τους είναι αναγκαία 
και τέλος, η περίληψη της προοπτικής των μικροκοινοτήτων στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης του 
οργανωσιακού μετασχηματισμού. Με λίγα λόγια, οι ακτιβιστές της γνώσης έχουν το ρόλο του 
καταλύτη στη δημιουργία της γνώσης, του συντονιστή των πρωτοβουλιών της δημιουργίας γνώσης 
και οι αγγελιοφόροι του οράματος γνώσης στην επιχείρηση και των αλλαγών που αυτό 
συνεπάγεται. 

Έτσι επιτυγχάνεται ευρύτερη συμμετοχή στη δικαιολόγηση των ιδεών και στη δημιουργία 
αρχετύπου, όπου η μικρό-κοινότητα της γνώσης συμπληρώνεται από διαφόρων ειδικοτήτων 
εργαζόμενους. Επίσης επηρεάζει τη δημιουργία ιδεών και την αξιοποίηση της γνώσης, αφού οι 
ακτιβιστές της γνώσης εμπνέουν τις μικρό-κοινότητες και συντονίζουν τη δημιουργία γνώσης 
μεταξύ διαφορετικών μικρό-κοινοτήτων. 

Η δημιουργία του κατάλληλου περιεχομένου  

Όπως προαναφέρθηκε, η κλασσική οργανωσιακή δομή, με την αυστηρή ιεραρχία πυραμιδοειδούς 
σχήματος, δε μπορεί πλέον να στηρίξει τις επιχειρησιακές λειτουργίες σε έναν κόσμο οπού τα 
σύνορα είναι δυσδιάκριτα και οι σχέσεις πολύπλοκες. Πρέπει λοιπόν, να υιοθετηθεί από τους 
οργανισμούς εκείνη η οργανωσιακή δομή που θα τους βοηθήσει να επιβιώσει στο νέο περιβάλλον 
και κατά συνέπεια, θα δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία νέας γνώσης. 
Μάλιστα η οργανωσιακή δομή επηρεάζει και τα πέντε βήματα της δημιουργίας γνώσης και κυρίως 
τη δικαιολόγηση των ιδεών και της αξιολόγηση της γνώσης. Οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη 
δημιουργία του σωστού πλαισίου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 1. την 
ανταλλαγή της άρρητης γνώσης, των εμπειριών και των συναισθημάτων μεταξύ των ατόμων μέσω 
της διαπροσωπικής επαφής (originating) 2. την ομαδική συζήτηση για τη διαμόρφωση 
περιεχομένου 3. την διατύπωση της γνώσης σε γραπτή μορφή, ώστε να μετατραπεί σε ρητή γνώση. 
4. την μετατροπή της ρητής γνώσης σε άρρητη. 

Τέλος, οι μορφές της οργανωσιακής δομής που θα οδηγήσουν στη μορφοποίηση του κατάλληλου 
περιεχομένου είναι: 

 Για παλαιότερες επιχειρησιακές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα 
γνώση, κατάλληλη θα ήταν η οργανωσιακή δομή των μικρών ανεξάρτητων και αυτοδύναμων 
επιχειρησιακών μονάδων, όπου η γνώση επαναχρησιμοποιείται χωρίς την ενοχλητική επέμβαση 
των ανωτέρων, οι οποίοι απλώς ενδυναμώνουν την όλη προσπάθεια. 
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 Παλαιότερες επιχειρησιακές δραστηριότητες που σκοπεύουν στη δημιουργία νέας γνώσης, 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον που να φέρνει σε επαφή ειδικούς σε 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Τέτοιο περιβάλλον είναι αυτό των ομάδων έργου. 

 Νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα γνώση, είναι απαραίτητη η 
δημιουργία νέας επιχειρησιακής πλατφόρμας με τη συνεργασία πολλών επιχειρήσεων. Η 
συμμετοχή σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί να γίνει με θυγατρικές εταιρίες των επιχειρήσεων, οι 
οποίες δεν θα έχουν μεγάλη επίβλεψη από τα κεντρικά γραφεία και θα μπορούν πιο εύκολα να 
σχηματίσουν στρατηγικές συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 
ένα εικονικό δίκτυο. 

 Για νέες επιχειρήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία νέας γνώσης, οι εμπλεκόμενοι πρέπει να 
έχουν την ευχέρεια να εξερευνήσουν νέα αντικείμενα. Αυτό γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον 
όπου έχει σχεδιαστεί μία μονάδα στην οποία συμμετέχουν όσα λειτουργικά τμήματα είναι 
αναγκαία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η προϋπόθεση έχει αναφερθεί και από τους Nonaka και Takeuchi και 
αποτελεί τον υπερκείμενο οργανισμό. 

Παγκοσμιοποίηση της Τοπικής Γνώσης 

Η παγκοσμιοποίηση της τοπικής γνώσης αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο δημιουργίας γνώσης 
που είναι διάχυση της γνώσης στον οργανισμό. Εστιάζει στην κατάλυση των φυσικών, 
οργανωσιακών, διαχειριστικών εμποδίων και εμποδίων κουλτούρας, που εμποδίζουν την 
αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης μέσα στους πολυεθνικούς οργανισμούς. Η διαδικασία της 
παγκοσμιοποίησης της γνώσης πραγματοποιείται σε τρία στάδια:  

1. το στάδιο της πρόκλησης της διαδικασίας μέσα από την αναγνώριση μίας επιχειρησιακής 
λειτουργίας η ανάγκης. Οι τρόποι για την πρόκληση αυτή τη διαδικασία είναι: οι πίνακες 
ανακοινώσεων που μπορεί να είναι ηλεκτρονικοί ή φυσικοί, τα συνέδρια που αφορούν τον 
οργανισμό και τις εξελίξεις του και οι ακτιβιστές γνώσης.  

2. το στάδιο του πακεταρίσματος και της αποστολής του πακέτου της γνώσης. Είναι κατανοητό 
ότι η γνώση αυτή είναι ρητή. Η διαδικασία αυτή αναλύεται σε τρεις υποδιαδικασίες: του 
εντοπισμού της γνώσης που είναι αναγκαίο να αποσταλεί στην υπόλοιπη επιχείρηση, της 
επιλογής του είδους της φορτίου και του τρόπου θα αποσταλεί και του διορισμού των 
εκπροσώπων που θα βοηθήσουν τον παραλήπτη της γνώσης να την καταλάβει.  

3. το στάδιο της αναδημιουργίας της γνώσης στον τόπο προορισμού της σε τοπικό επίπεδο. Η 
διαδικασία αυτή αρχίζει με την πρώτη ερμηνεία της από μία μικροκοινότητα που την παρέλαβε 
και διακίνησε τις απόψεις του σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της γνώσης. Στη συνέχεια, η 
μικροκοινότητα αναδημιουργεί το περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο που να ομοιάζει με το 
πρωτότυπο αλλά πάντα υπό την επιρροή του τοπικού περιβάλλοντος. Μετά κατασκευάζεται ένα 
πρότυπο που να ταιριάζει στην τοπική τεχνολογία και τις τοπικές συνθήκες.  

 

Η άποψη των Von Krogh, Ichijo και Nonaka αποτελεί την πιο πρόσφατη θεώρηση της γνώσης. 
Συνοψίζοντας, παρατηρούμε ότι κατά την εξέλιξη της έννοιας του ΚΜ, οι απόψεις που 
διατυπώνονται σχετικά με τη γνώση ακολουθούν μία αφαιρετική πορεία. Αρχικά, διατυπώθηκε η 
άποψη ότι η γνώση είναι δυνατόν να γίνει αντικείμενο διαχείρισης, σύμφωνα με τα παραδοσιακά 
διοικητικά πρότυπα. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε η θεώρηση της δημιουργίας γνώσης, η οποία 
δέχεται τη δυνατότητα των οργανισμών να δημιουργούν γνώση και όχι να επεξεργάζονται μόνο 
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πληροφορίες. Τέλος, η πιο πρόσφατη προσεγγιση αντιλαμβάνεται τη γνώση ως κάτι που μπορεί να 
απορροφήσει ο οργανισμός από το περιβάλλον του αλλά όχι σαν κάτι που δημιουργείται από τον 
ίδιο τον οργανισμό. Η γνώση βρίσκεται στο περιβάλλον και δε δημιουργείται εκ νέου. Και η 
συζήτηση δεν έχει λήξει ακόμα.  

Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της εφαρμογής των θεωριών αυτών στον γενικό επιχειρησιακό χώρο είναι 
αργή. Μάλιστα, οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εφαρμόζουν στρατηγικές ΚΜ που 
βασίζονται περισσότερο στην τεχνολογία και λιγότερο στον ανθρώπινο παράγοντα. Το ίδιο 
φαίνεται ότι συνέβαινε και στην περίπτωση της Planet. Βέβαια, στο καινούριο σύστημα της Planet 
Ernst & Young παρατηρούμε μία πρόθεση ανάπτυξης της οργανωσιακής δομής με τέτοιο τρόπο 
που να ενισχύεται ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα και της άρρητης γνώσης, η οποία έχει 
εξαιρετικές προοπτικές. Το γεγονός αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τη δημιουργία αποτελεσματικού 
συστήματος ΚΜ, ώστε η Planet Ernst & Young να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα και τον πολλαπλασιασμό των τομέων δραστηριοποίησής της. 
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