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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών προκάλεσαν και 

εξακολουθούν να προκαλούν  σηµαντικές  αλλαγές  στην κοινωνία και την οικονοµία. 

Αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών αποτελεί τόσο  η παγκοσµιοποίηση των αγορών όσο και η 

δηµιουργία της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, για την οποία γίνεται πολύ συχνά 

λόγος. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτών των αλλαγών και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

που αυτές δηµιουργούν , δεν µένει ανεπηρέαστος και ο επιχειρηµατικός κόσµος. Η διαδικασία 

της συλλογής, αποτελεσµατικής επεξεργασίας και µετάδοσης της πληροφορίας κρίνεται σαν 

ένα από τα πλέον σηµαντικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν την ανάγκη να απασχολούν προσωπικό µε προσόντα προσαρµοσµένα στα 

νέα χαρακτηριστικά και επεξεργάζονται πολιτικές για τη διαχείριση της γνώσης και 

εκπαίδευσης ώστε οι εργαζόµενοι να αναβαθµίζουν τα προσόντα τους γρήγορα και 

αποτελεσµατικά, δηλαδή να αποκτούν την απαραίτητη γνώση , τη στιγµή που την χρειάζονται 

για να εκτελέσουν καλύτερα την εργασία τους. 

 

Η διαχείριση της γνώσης απαιτεί ευέλικτες και σε πραγµατικό χρόνο πολιτικές εκπαίδευσης. Η 

χρήση των τεχνικών της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης µε τη χρήση του διαδικτύου, η οποία 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια, αντιµετωπίζεται πλέον σαν µια αξιόπιστη λύση. 

Το e-learning όπως έχει επικρατήσει να ονοµάζεται, προσφέρει ευελιξία ως προς το χρόνο και 

τον τόπο που θα λάβει χώρα η εκπαίδευση, ευελιξία ως προς το περιεχόµενο της και 

χρησιµοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων εργαζοµένων. 

Πολλές µεγάλες κυρίως επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικές διαδικασίες µέσω 

διαδικτύου , έπειτα από προσπάθειες προσαρµογής τους στα χαρακτηριστικά των χρηστών 

και των εκάστοτε επιχειρήσεων καθώς τα περισσότερα περιβάλλοντα για µάθηση µέσω 

διαδικτύου τα οποία χρησιµοποιούνται αναπτύχθηκαν κυρίως για να καλύψουν ανάγκες 

µεγάλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και πανεπιστηµίων. Έτσι λοιπόν  η εφαρµογή του e-

learning υιοθετήθηκε  αρχικά από µεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και έπειτα εισχώρησε και  

στον χώρο των επιχειρήσεων. 

 

Σκοπός της  παρούσας  εργασίας είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει το δυναµικό 

φαινόµενο της εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου ( e-learning) και να  διερευνήσει τους 

παράγοντες εκείνους που συντελούν στην επιτυχή υιοθέτηση της εφαρµογής του από µία 

επιχείρηση µέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς της να συµβάλλει στην ανάπτυξη διαδικασιών 

συνεχούς αναβάθµισης των προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού της , µε ένα ευέλικτο και 

αποτελεσµατικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ως προσέγγιση έρευνας αυτή της 

µελέτης περίπτωσης, ενώ ως τεχνικές έρευνας χρησιµοποιήθηκαν αυτές των συνεντεύξεων 

και της παρατήρησης. Ως συµπεράσµατα της έρευνας προέκυψαν τα οφέλη που είχε η 

PriceWaterHouseCoopers από τη χρήση του e-learning, τα προβλήµατα που αντιµετώπισε, 

τις αλλαγές που επέφερε η χρήση του στην καθηµερινή πρακτική και την πρόθεση της σχετικά 

µε τη χρήση του στο µέλλον και τους λόγους για τους οποίους επενδύει σ’ αυτό.  
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 Πιο συγκεκριµένα η παρούσα εργασία έχει χωριστεί και δοµηθεί σε 7 διαφορετικές ενότητες. 

Συµπεριλαµβανοµένης και της εισαγωγής η εργασία αφορά τον όρο και γενικά το φαινόµενο 

του e-learning ( ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), ειδικότερα την επέκταση του στον χώρο των 

επιχειρήσεων και την άµεση  εφαρµογή του από µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στον 

κόσµο, την ελεγκτική εταιρία PriceWaterHouseCoopers η οποία αποτελεί και την µελέτη 

περίπτωσης της εν λόγω εργασίας. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αναφορικά µε το e-learning, oρισµοί, κατηγοριοποίηση και πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα της εφαρµογής του.  Στην τρίτη  ενότητα αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

της Θεωρίας της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς, του Μοντέλου Αποδοχής της 

Τεχνολογίας, της Θεωρίας της Καινοτοµίας και της οργανωτικής δοµής σε σχέση µε την 

τελευταία. Η µεθοδολογία της εργασίας(µελέτη περίπτωσης, παρατήρηση, συνέντευξη) 

παρουσιάζεται στην τέταρτη ενότητα την οποία ακολουθεί η πέµπτη ενότητα όπου 

παρουσιάζεται η  ανάλυση της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης χρησιµοποιώντας πάντα 

το θεωρητικό υπόβαθρο όπως παρουσιάζεται αυτό στην τρίτη ενότητα.  Τέλος η εργασία στην 

έκτη  ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας και  καταλήγει σε συµπεράσµατα 

εφόσον λαµβάνει  υπόψη τους περιορισµούς και τις πιθανές επιδράσεις που µπορεί να έχει η 

εν λόγω προσπάθεια όπως αυτές περιγράφονται στην έβδοµη και τελευταία ενότητα της 

εργασίας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να περιγράψω τον τρόπο µε τον οποίο επέλεξα το θέµα της εν 

λόγω εργασίας. Θα πρέπει να οµολογήσω ότι αρχικά ήθελα να ασχοληθώ µε ένα θεωρητικό 

θέµα καθώς οι δυσκολίες και οι γνώσεις των πρακτικών θεµάτων είναι πιο απαιτητικές και   

επίσης γίνονται κατανοητές από µικρότερο αριθµό ατόµων καθώς απαιτούν συγκεκριµένες 

γνώσεις και υπόβαθρο. Προσπάθησα όµως να βρω ένα θέµα που να έχει κάποιο ενδιαφέρον 

και να µου δίνει το ερέθισµα να το ερευνήσω όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Το ερέθισµα το 

έλαβα από τον χώρο εργασίας µου (εταιρία PriceWaterHouseCoopers) όταν µου ζητήθηκε να 

ολοκληρώσω έναν ακόµη κύκλο ενοτήτων µέσω e-learning. Εκείνη τη στιγµή 

συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχω ακούσει απλά ως όρο  µέσα στα πλαίσια του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος που παρακολουθώ στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και 

συγκεκριµένα στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, για εµένα αποτελεί καθηµερινή 

πρακτική. Αυτό µου έδωσε το έναυσµα να προχωρήσω στη σύνταξη της εν λόγω εργασίας 

και να παρουσιάσω το φαινόµενο και τις προοπτικές του e-learning όχι µόνο θεωρητικά αλλά 

µε τις επιπτώσεις και τις διαστάσεις που αυτό παίρνει στην καθηµερινή πρακτική.  

 

Η αρχική µου αυτή σκέψη όµως προκειµένου να υλοποιηθεί και να πάρει την τελική της 

µορφή γνώρισε πολλά προβλήµατα και δυσκολίες αλλά θέλω να πιστεύω ότι τελικά 

ευδοκίµησε.  Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτών των δυσκολιών δεν ήξερα αν τελικά η εργασία 

αυτή θα έπαιρνε επιτέλους την τελική της δοµή και θα µπορούσε κάποια στιγµή να γίνει 

παραδοτέα. Ειδικά το τελευταίο γεγονός ήταν ένα θέµα πάντα σε µια µόνιµη αµφισβήτηση. 

Και αν ακόµη κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό,  δεν θα ήξερα ποιον  να ευχαριστήσω πρώτο. 

∆ικαιωµατικά την πρώτη θέση έχει η καθηγήτριά µου κ. Μακρίδου – Μπούσιου ∆έσποινα η 

οποία έδειξε φοβερή υποµονή µε την περίπτωσή µου και εξακολούθησε και µε δέχτηκε έπειτα 

από την µεγάλη καθυστέρηση που µεσολάβησε για την παράδοση της εν λόγω εργασίας. Ένα 

µεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης και στην εταιρία στην οποία εργάζοµαι, απ’ όπου και 

εµπνεύστηκα και έλαβα τα κατάλληλα ερεθίσµατα προκειµένου να προβώ στη σύνταξη αυτής 

της εργασίας , την PricewaterhouseCoopers ελεγκτική εταιρία και όλα τα στελέχη της µε τα 

οποία ήρθα σε επαφή και µε βοήθησαν πάρα πολύ, αποδεικνύοντας για ακόµη µια φορά ότι η 

πολυεθνική αυτή εταιρία επενδύει ( όχι µόνο στον τοµέα της εκπαίδευσης των στελεχών της, 

που αποτελεί και το θέµα της εργασίας!) αλλά γενικά από όλες τις οπτικές στο ανθρώπινο 

δυναµικό της που αποτελεί και τη δική της ουσιαστική δύναµη. Τέλος θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τη µητέρα µου, για τη συµπαράστασή της και την πίστη της σε µένα ότι µπορώ 

να τα καταφέρω.  
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Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή  

 
 

1.1 Εισαγωγή  
 

 
Στην εισαγωγή αναφέρεται το πρόβληµα, ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι της έρευνας 

καθώς και οι ερευνητικές υποθέσεις. Επίσης γίνεται µια περιγραφή της 

PriceWaterHouseCoopers ως µελέτη περίπτωσης και αναφέρεται η πρωτοτυπία της έρευνας. 

Παρατίθενται τα όρια και οι περιορισµοί της έρευνας καθώς και  η δοµή της εργασίας.  

 

1.2 Το ερευνητικό πρόβληµα  

 

Η παγκοσµιοποίηση –υπό µορφή κινητικότητας εργατικού δυναµικού και κεφαλαίου, διεθνούς 

εµπορίου, παγκόσµιων πληροφοριών, δικτύων και τεχνολογιών επικοινωνιών- έχει γίνει 

οδηγός για την επίτευξη οικονοµικής ευηµερίας. Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης, 

που συνδυάζονται µε την ταχύτητα της αλλαγής, ωθούν τις οργανώσεις και τους 

εργαζόµενους να µένουν ενηµερωµένοι πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις και γνώσεις. 

Παράλληλα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να καθιερωθούν στο σύγχρονο περιβάλλον 

εργασίας διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα, διαδικασίες πιστοποίησης και ολοκληρωµένα 

µαθησιακά περιβάλλοντα ( integrated learning environments) και να αναπτυχθεί διαθεµατικό 

και πολύγλωσσο µαθησιακό υλικό, σύµφωνο µε τις µοντέρνες παιδαγωγικές µεθόδους.  

 

Το βάρος της σύγχρονης τάσης της αγοράς εργασίας δίνεται πλέον στην εξειδίκευση αλλά και 

τη συνεχή κατάρτιση. Πολλές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αµερική, ο Καναδάς, η 

Αυστραλία, και οι διεθνείς οργανισµοί, όπως ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία 

και Ανάπτυξη ( Organization for the Economic Co-operation and Development – OECD), η 

Cedefop ( European Center for the Development of Vocational Training) , το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ( European Training Foundation) εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελµατική και τη δια βίου εκπαίδευση και 

παρακολουθούν τις επιπτώσεις τους στην οικονοµική άνθηση και καινοτοµία.  

 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, λοιπόν, αλλάζουν διαρκώς τον τρόπο µε τον 

οποίο οι υπάλληλοι εργάζονται και µαθαίνουν. Οι περισσότεροι εργοδότες αναγνωρίζουν ότι 

οι υπάλληλοί τους χρειάζονται να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και ότι η 

έννοια του e-learning είναι ένας τρόπος που µπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το e-learning είναι ένα εργαλείο γι’ αυτούς, µέσω του οποίου µπορούν να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες των υπαλλήλων τους, να δηµιουργούν εκπαιδευόµενους µε προοπτικές διαρκούς 

µάθησης, και ταυτόχρονα να αξιολογούν τις ανάγκες µάθησης των υπαλλήλων τους, να 
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αναπροσαρµόζουν το περιεχόµενο της µάθησης σε καθηµερινή βάση και να παρέχουν τη 

δυνατότητα κατάρτισης είτε στο σπίτι είτε στον εργασιακό χώρο.  

 

Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, επιδιώκουν αυτή τη στρατηγική, για να δηµιουργήσουν 

αυτόνοµους εργαζόµενους, που θα µαθαίνουν διαρκώς, αλλά και θα προσθέτουν παραπάνω 

αξία στην επιχείρηση. Με υπαλλήλους διατεθειµένους να µάθουν, θα αισθάνονται ότι η 

επένδυση στο e-learning αξίζει και αποδίδει. Με άλλα λόγια, η επιλογή αυτού του τύπου 

εκπαίδευσης : 

 

� Θα είναι αποτελεσµατική όσον αφορά το κόστος και το χρόνο 

� Θα επιφέρει ικανοποιητική επιστροφή της εκπαίδευσης ( Return of Investment – ROI) 

� Θα αυξήσει την παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευοµένων 

� Θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόµενου 

 

Αλλά και πολλοί εργαζόµενοι αρχίζουν να χρησιµοποιούν το e-learning για να γίνουν πιο 

αποδοτικοί και καινοτόµοι, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης στην οποία 

εργάζονται. Έχουν µεγαλύτερο έλεγχο στην προσωπική και επαγγελµατική τους εξέλιξη, είναι 

πιο σίγουροι και πιο παραγωγικοί. 

 

Η κατάρτιση µέσω υπολογιστών, λοιπόν, προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία και 

επαναπροσδιορίζει τις συνθήκες στον εργασιακό χώρο. Συνδυάζει την ισχύ της σηµερινής 

τεχνολογίας και των παγκόσµιων δικτύων µε τη δυνατότητα των ανθρώπων να δηµιουργούν 

και να καλλιεργούν γνώσεις και ικανότητες. Με λίγα λόγια, το e-learning µπορεί να γεφυρώσει 

το χάσµα που έχει χωρίσει παραδοσιακά τη µάθηση από την εργασία ( Harasim κ.α. 1995) 

 

Συνήθως, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση ρυθµίζονται από το πόσα χρήµατα βγάζει κανείς, από 

τον τοµέα στον οποίο απασχολείται, αν είναι µόνιµος ή προσωρινός υπάλληλος, ολικής ή 

µερικής απασχόλησης κτλ. Έτσι, λοιπόν όσοι βρίσκονται ήδη σε µια καλή θέση, όπως για 

παράδειγµα σε µια πολυεθνική εταιρία, έχουν πρόσβαση σε πιο σύγχρονα µέσα εκπαίδευσης, 

όπως αίθουσες διδασκαλίας ή συνεδρίων, µαθήµατα, σεµινάρια κτλ.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη το κόστος των παραδοσιακών µορφών κατάρτισης και τα χαµηλά 

ποσοστά της επίσηµης κατάρτισης και µάθησης στον εργασιακό χώρο, το e-learning µπορεί 

να αποτελέσει µια έτοιµη λύση. Ειδικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να δοκιµάσουν 

συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου επιπέδου, καθώς είναι πολύ δύσκολο για αυτές 

να ανταγωνιστούν τις µεγάλες επιχειρήσεις, σε σχέση µε τις αµοιβές, τα προνόµια και την 

εκπαίδευση στο χώρο της εργασίας (Munro κ.α. 2003)  

 

Μια άλλη προαιρετική δυνατότητα είναι η βασισµένη στο web κατάρτιση, η οποία επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις την αγορά από εξωτερικούς προµηθευτές υλικού για εκµάθηση.  
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Υπάρχουν όµως κάποιες βασικές υποθέσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη :  

 

 

� Το e-learning δεν αποτελεί αντικατάσταση των παραδοσιακών µεθόδων, όπως η 

παραδοσιακή τάξη, η δασκαλοκεντρική παράδοση κτλ. 

� ∆εν υπάρχει µοναδικός σωστός τρόπος ανάπτυξης και χρήσης του e-learning. Ούτε 

οι εργασιακοί χώροι, ούτε οι λύσεις e-learning είναι οµοιογενείς. Οι εργοδότες και οι 

εργαζόµενοι έχουν συγκεκριµένες ανάγκες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και 

την παραγωγικότητα ολόκληρης της επιχείρησης αλλά και την προσωπική και 

επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των υπαλλήλων. 

 

Γενικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σήµερα οι τεχνολογίες e-learning είναι προσιτές σε µια 

επιχείρηση και είναι χτισµένες µε επίκεντρο τον εκπαιδευόµενο, για να δώσουν τη δυνατότητα 

της αποτελεσµατικής µάθησης στο µικρότερο δυνατό χρόνο. Οι επιχειρήσεις που θα τις 

χρησιµοποιήσουν θα αποκτήσουν ένα µεγάλο στρατηγικό πλεονέκτηµα, όχι µόνο γιατί θα 

µειώσουν δραµατικά το κόστος της διαρκούς εκπαίδευσης των εργαζοµένων τους, αλλά 

κυρίως γιατί θα δουν µεγάλη διαφορά στην απόδοσή τους.  

 

 

H παρούσα έρευνα, λοιπόν, αφορά την καταγραφή µεταξύ άλλων τόσο των οφελών όσο και 

των προβληµάτων που µπορεί να αντιµετωπίσει µία επιχείρηση χρησιµοποιώντας καινοτοµίες 

όπως είναι οι τεχνολογίες e-learning, τις αλλαγές που επέφερε αυτή η χρήση στην καθηµερινή 

πρακτική, τις προθέσεις της επιχείρησης σχετικά µε τη χρήση τους στο µέλλον και τους  

λόγους για τους οποίους επενδύει σ’ αυτές. Η επιχείρηση που επιλέχθηκε προς εξέταση των 

παραπάνω είναι η ελεγκτική πολυεθνική εταιρία PriceWaterHouseCoopers στην οποία και 

εργάζεται η ερευνήτρια απ’ όπου  και πήρε το ερέθισµα της εφαρµογής τεχνολογιών e-

learning στην καθηµερινή πρακτική.  

 

1.3 Η PriceWaterHouseCoopers ως µελέτη περίπτωσης  

 

Η εταιρεία PricewaterhouseCoopers προήλθε από την συγχώνευση της Pricewaterhouse µε 

την Coopers & Lybrand το 1998. Και οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν στην Ελλάδα από τις 

αρχές της δεκαετίας του΄70.Η PricewaterhouseCoopers παρέχει ένα ευρύ φάσµα 

επιχειρηµατικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε µεγάλες πολυεθνικές και Ελληνικές 

επιχειρήσεις. Πρόκειται για µια εταιρία η οποία απασχολεί παγκοσµίως περισσότερους από 

130.000 υπαλλήλους και διατηρεί 771 γραφεία σε 149 χώρες. Αποτελεί έναν από τους πιο 

δηµοφιλής εργοδότες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα απασχολεί πάνω από 700 υπαλλήλους, 

συγκεντρώνει  23 µετόχους και διαθέτει γραφεία σε τρεις περιοχές της Ελλάδος : Στην Αθήνα, 

τον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα στο 

χώρο των Ελεγκτικών και  Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.  
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Η εταιρία ανέκαθεν επένδυε στην εκπαίδευση των εργαζοµένων της καθώς από την πρώτη 

στιγµή της παρουσίας της στον ελλαδικό χώρο προχώρησε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών ( Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε 

από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών και το Σώµα Ορκωτών Λογιστών µε σκοπό την 

επαγγελµατική µεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών του και στελεχών των 

επιχειρήσεων. Από το 2000 περίπου ξεκίνησε και η συνεργασία της εταιρίας µε τον 

αποκλειστικό εκπαιδευτικό οργανισµό ( Global Training) παροχής του παγκόσµιου 

επαγγελµατικού  τίτλου πιστοποίησης Λογιστών ( Αssociation of Chartered Certified 

Accountants – ACCA). Ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει µε επιτυχία προχωρήσει στην 

διοργάνωση σεµιναρίων ( µακροχρόνια και βραχυχρόνια) τα οποία συνδυάζουν τόσο τη 

θεωρητική προσέγγιση όσο και την πρακτική αντιµετώπιση των θεµάτων µε τη λειτουργία 

εργαστηρίων. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή της εκπαιδευτικής πολιτικής των εργαζοµένων 

συµπεριέλαβε πριν από περίπου τέσσερα µε πέντε χρόνια και την υιοθέτηση της εφαρµογής 

e-learning προκειµένου να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν τα στελέχη της µε την έννοια 

των διεθνών λογιστικών προτύπων τα οποία και τέθηκαν σε εφαρµογή από τις αρχές του 

2005. Με αυτή την κίνηση η εταιρία δικαιωµατικά προχώρησε σε µια επιτυχηµένη εφαρµογή 

ενός blended learning , όπου συνδύασε επιτυχώς τόσο τη µάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας ( 

ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, Σεµινάρια) όσο και το online learning, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τη 

χρήση της τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου.  

 

1.4 Στόχοι της έρευνας  

 
Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν και οδηγούν σε επιτυχία την εφαρµογή τεχνολογιών και 

καινοτοµιών όπως είναι αυτή του e-learning στα πλαίσια της καθηµερινής επαγγελµατικής 

πρακτικής. Θα γίνει εποµένως προσπάθεια να αναπτυχθούν πολύπλευρα όλα όσα αφορούν 

την εφαρµογή του e-learning στον εργασιακό χώρο. Ανεπιφύλακτα, η µελέτη περίπτωσης της 

επιχείρησης PriceWaterHouseCoopers θα αποτελέσει βάσιµο εργαλείο για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων.  

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την απόδειξη ότι η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες και η 

εργασιακή καθηµερινότητα συνδυάζονται αρµονικά και βρίσκουν εφαρµογή στον τοµέα που 

σήµερα γνωρίζει αυξανόµενη εξέλιξη και απαντάται µε τους όρους e-training ( ηλεκτρονική 

κατάρτιση), Vocational Training (Επαγγελµατική Εκπαίδευση), Ηλεκτρονική Επαγγελµατική 

Κατάρτιση, ∆ια Βίου Κατάρτιση, Μάθηση, Εκπαίδευση, Κατάρτιση µέσω υπολογιστή, 

Τηλεκατάρτιση.  
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Συγκεκριµένα ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας αποτελούν οι εξής :  

 

� H κατανόηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των τεχνολογιών και των καινοτοµιών 

όπως αυτή του e-learning στην καθηµερινή πρακτική των επιχειρήσεων  

� Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση σχετικά µε το e-

learning 

� O εντοπισµός αναγκών και απαιτήσεων σχετικά µε την εφαρµογή του e-learning  από 

ένα οργανωµένο εργασιακό περιβάλλον  

 

Επίσης, επιδίωξη αποτελεί  να καλυφθούν οι τοµείς :  

 

� της ορολογίας και κατηγοριοποίησης που οφείλει να γνωρίζει κανείς σχετικά µε το e-

learning 

� της συσχέτισης της έννοιας του e-learning µε φαινόµενα που απασχολούν τη 

σύγχρονη επιχείρηση  

� του τρόπου µέσω του οποίου η ηλεκτρονική κατάρτιση υλοποιείται στην πράξη 

� των αποτελεσµάτων (θετικών και αρνητικών) που αποφέρει η χρήση του e-learning 

στις επιχειρήσεις 

� του παιδαγωγικού υπόβαθρου που υποβοηθά και κατευθύνει την εκπαιδευτική πράξη 

� της στρατηγικής που ακολουθείται για την επιτυχή ανάπτυξη µιας ηλεκτρονικής 

εφαρµογής 

 

1.5  Όρια και περιορισµοί της Έρευνας  

 

Η παρούσα έρευνα έχει κάποιους περιορισµούς οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω :  

 

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υιοθέτηση της εφαρµογής του e-learning από 

την PriceWaterHouseCoopers στην Ελλάδα γίνεται έπειτα από οδηγία της µητρικής εταιρίας, 

µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτές οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την υιοθέτηση της εφαρµογής 

του e-learning καθώς όλη η τεχνογνωσία ( όσον αφορά για παράδειγµα την τεχνολογία της 

πλατφόρµας που χρησιµοποιείται) για το εν λόγω θέµα δεν είναι γνωστή στα στελέχη της 

εταιρίας εδώ στην Ελλάδα. Το µόνο που είναι αντιληπτό είναι ότι οι ενότητες που καλούνται 

να ολοκληρώσουν οι εργαζόµενοι στην εταιρία µέσω e-learning αποτελούν έτοιµα πακέτα από 

τη µητρική εταιρία τα οποία παραδίδονται στους χρήστες ( εργαζοµένους) µέσω της 

τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου. 

 

∆εύτερον, σ ‘ αυτό το σηµείο θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι η 

PriceWaterHouseCoopers αποτελεί µια πολυεθνική εταιρία η οποία ενεργοποιείται σε 

περισσότερες από 144 χώρες σηµαίνει ότι κάποιες πολιτικές οι οποίες αποφασίζονται σε 
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κεντρικό επίπεδο και αποτελούν πάγιες πολιτικές της εταιρίας παγκοσµίως δεν είναι σε θέση 

να αµφισβητηθούν και να εξετασθούν καθότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό.  

 

Τρίτον, οι ερωτήσεις που απαρτίζουν τις συνεντεύξεις δεν είναι τόσες ώστε να καλύπτονται 

πλήρως τα θέµατα που εξετάζονται. Είναι όµως λογικό ότι µεγαλύτερη έκταση των 

συνεντεύξεων σηµαίνει αυτόµατα και περισσότερος χρόνος που πρέπει να διαθέτουν οι 

συνεντευξιαζόµενοι, κάτι που µέσα στα πλαίσια του καθηµερινού φόρτου εργασίας δεν θα 

ήταν και τόσο εφικτό.  

 

Τέταρτον, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι υπήρχε ένα κενό στην ελληνική  βιβλιογραφία όσον 

αφορά παρόµοιες έρευνες που όµως να αναφέρονται στην εφαρµογή του e-learning σε 

επιχειρήσεις καθώς τα περισσότερα µαθησιακά περιβάλλοντα που εφαρµόζουν το e-learning 

σχεδιάστηκαν αρχικά για τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και γενικά για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και όχι συγκεκριµένα για την υιοθέτηση του e-learning στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής πολιτικής των εργαζοµένων µιας επιχείρησης.  

 

Πέµπτον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα αποτελέσµατα της συµµετοχικής 

παρατήρησης µπορεί να αποβούν : υποκειµενικά, να παρουσιάζουν προκατειληµµένες 

απόψεις, να επηρεάζονται από την ιδιοσυγκρασία του ερευνητή, και να είναι ελλιπή σε σχέση 

µε τη χρήση για παράδειγµα ενός ερωτηµατολογίου τα αποτελέσµατα του οποίου θα 

παρουσίαζαν πιο ακριβείς ποσοστικοποιήσιµες µετρήσεις. 

 

Έκτον, κατά τη διάρκεια της έρευνας υπήρχε πάντα το ρίσκο των αποσπάσεων 

προκατειληµµένων απαντήσεων. Η άδεια της σύνταξης των συνεντεύξεων σε αυτή την εταιρία 

( Pwc) παραχωρήθηκε από τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας , µε αποτέλεσµα οι απλοί 

εργαζόµενοι της εταιρίας να συµπέραναν ότι η εν λόγω συνέντευξη αποτελεί ευκαιρία να 

δώσουν µια καλή εντύπωση σ’ αυτόν που διεξάγει την συνέντευξη. Οι προκατειληµµένες 

απαντήσεις αποτελούσαν µεγάλο κίνδυνο για την εν λόγω έρευνα διότι θα µπορούσαν να 

συνεισφέρουν στη συλλογή λανθασµένων δεδοµένων από τις συνεντεύξεις. ∆εν είναι εύκολο 

να αποφύγει κανείς την προκατάληψη αλλά όπως σηµείωσε και ο Gavron (1966) « είναι 

δύσκολο να εντοπίσει κανείς πως αυτό ( η προκατάληψη) µπορεί να αποφευχθεί τελείως, 

όµως η αντιληπτικότητα του προβλήµατος σε συνδυασµό µε το συνεχή αυτοέλεγχο µπορεί να 

βοηθήσει». 

 

Τέλος, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της κατάλληλης συλλογής των δεδοµένων καθώς η µέθοδος 

που επιλέχθηκε ήταν αυτή των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις προγραµµατίστηκαν κατά τη 

διάρκεια των µηνών του Οκτωβρίου και Νοεµβρίου. Την περίοδο αυτή «τρέχουν» οι 

ενδιάµεσοι έλεγχοι των εταιριών, µε αποτέλεσµα να µην ήταν δυνατός  ή εφικτός ο 

προγραµµατισµός των αντίστοιχων συναντήσεων προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι εν 

λόγω συνεντεύξεις. Το πρόβληµα αυτό ξεπεράστηκε µε την όσο το δυνατόν πιο άµεση και 

γρήγορη επικοινωνία µε τον κάθε συνεντευξιαζόµενο. 
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1.6  Πρωτοτυπία της έρευνας και παραγόµενα οφέλη  

 

Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στους παρακάτω 

παράγοντες : 

 

� Mέχρι σήµερα, δεν έχει πραγµατοποιηθεί παρόµοια έρευνα, η οποία να αφορά 

παράγοντες επιτυχίας εφαρµογής της τεχνολογίας του e-learning στο χώρο των 

επιχειρήσεων και συγκεκριµένα από µία πολυεθνική εταιρία η οποία διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο παγκοσµίως και δραστηριοποιείται και στον ελλαδικό χώρο. Γίνεται 

µια γενική αναφορά στο ρόλο του e-learning και την εφαρµογή του από τις 

επιχειρήσεις χωρίς όµως να αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό στην 

πράξη και πως αυτό επηρεάζει την απόδοση τόσο των εργαζοµένων όσο και της 

εταιρίας στον επαγγελµατικό στίβο.  

� Η παρούσα εργασία δεν επικεντρώνεται στην τεχνολογία που υποστηρίζει εφαρµογές 

όπως είναι αυτή του e-learning, αλλά στους παιδαγωγικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα τους. Προσανατολίζεται λοιπόν στον 

εργαζόµενο και στις µαθησιακές του ανάγκες στα πλαίσια της επαγγελµατικής του 

κατάρτισης.  

� Η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της εφαρµογής του e-

learning θα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες και για την ίδια την εταιρία καθώς και για 

άλλες εταιρίες που στο µέλλον θα υιοθετήσουν και θα εφαρµόσουν καινοτοµίες όπως 

είναι αυτή του e-learning. 

� Eπίσης η εξέλιξη και η διάδοση του διαδικτύου και των τεχνολογιών είναι τόσο 

ραγδαία που δεν επιτρέπει οποιοδήποτε εφησυχασµό. Η συνεχής εγρήγορση 

θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να ακολουθεί µία εταιρία τους ρυθµούς του Μέσου 

και να επαναπροσδιορίζει και να επανακαθορίζει συνεχώς στόχους και στρατηγικές. 

 

1.7  Η δοµή της εργασίας   

 

Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει έξι κεφάλαια :  

 

To πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή και περιλαµβάνει µια περιγραφή του ερευνητικού 

προβλήµατος, τους στόχους της έρευνας και τις ανάγκες συγγραφής της εν λόγω εργασίας. 

∆ίνονται τα όρια και οι περιορισµοί της έρευνας και αναφέρεται η πρωτοτυπία και η 

χρησιµότητά της.  

 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την εννοιολογική προσέγγιση του όρου e-learning  και το 

πώς αυτός συνδέεται µε άλλες έννοιες. Γίνεται επίσης αναφορά στα διεθνή πρότυπα που 

ισχύουν για την ηλεκτρονική εκπαίδευση, την κατηγοριοποίηση του, καθώς και την περιγραφή 

όλων των όρων που σχετίζονται µε το e-learning. Αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους 
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υλοποιείται η ηλεκτρονική κατάρτιση, τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα καθώς και οι 

κρίσιµοι παράγοντες που οφείλουν να γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της καινοτοµίας της εφαρµογής του e-

learning και περιλαµβάνει τις θεωρίες στις οποίες βασίστηκε η έρευνα. Πραγµατοποιείται 

αναλυτική περιγραφή των θεωριών µάθησης που βρίσκονται πίσω από την υλοποίηση 

οποιασδήποτε µορφής ηλεκτρονικής κατάρτισης. Αναφέρονται και αναλύονται  θεωρίες όπως 

αυτή  της Προσχεδιασµένης  Συµπεριφοράς ( Theory of Planned Behavior – TPB), το 

Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας ( Technology Acceptance Model – TAM ), η Θεωρία 

της Καινοτοµίας ( Innovation Theory) καθώς και σχέση της τελευταίας µε την Οργανωτική 

δοµή ( Organizational Structure and Innovation ). 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη µεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε, τις 

διαδικασίες που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή και την οργάνωση των δεδοµένων και τις 

µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυσή τους. Παρατίθεται επίσης µια σύντοµη 

ανασκόπηση των εναλλακτικών λύσεων και των αντίστοιχων πλεονεκτηµάτων και 

µειονεκτηµάτων τους καθώς επίσης εξετάζεται και δικαιολογείται η ακριβής χρήση τόσο των 

βασικών όσο και των δευτερευόντων στοιχείων της επιλεχθείσας προσέγγισης µε την οποία 

διεξήχθη η εν λόγω έρευνα.  

 

Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εταιρία PriceWaterHouseCoopers  η οποία και 

επιλέχθηκε ως µελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας. ∆ίδεται µια σύντοµη περιγραφή 

της εταιρίας τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και παγκοσµίως, καθώς η τελευταία αποτελεί µία 

εταιρία παγκοσµίου βεληνεκούς που  διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο οικονοµικό – 

κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 

Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ειδικότερα δίνει την ανάλυση 

που έγινε και ερµηνεύει τα αποτελέσµατά της. Αναφέρεται επίσης η σηµαντικότητα των 

αποτελεσµάτων της έρευνας που διενήργησε η ίδια εταιρία ( Pwc) , η σύνοψη της εν λόγω 

έρευνας , η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε, 

ενισχύοντας έτσι τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας.  

 

Τέλος, το έβδοµο κεφάλαιο συνοψίζει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Σε αυτά 

περιλαµβάνονται τα ευρήµατα, οι προτάσεις και τα ζητήµατα προς µελλοντική έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2ο : Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

 

2.1 Εισαγωγή  

 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια λεπτοµερής παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

όσον αφορά  την εννοιολογική προσέγγιση του όρου e-learning  και το πώς αυτός συνδέεται 

µε άλλες έννοιες. Γίνεται επίσης αναφορά στα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, την κατηγοριοποίηση του, καθώς και την περιγραφή όλων των όρων 

που σχετίζονται µε το e-learning. Αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους υλοποιείται η 

ηλεκτρονική κατάρτιση, τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα καθώς και οι κρίσιµοι 

παράγοντες που οφείλουν να γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

2.2 Τι είναι το e – learning 
 

To e – learning αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου για την εφαρµογή µιας 

σειράς λύσεων που ενισχύουν τη γνώση και την απόδοση. Ο ορισµός του ( Rosenberg 2001) 

βασίζεται σε 3 κριτήρια: 

Κριτήριο 1ο: Το e – learning είναι “δικτυωµένο”, κάτι  που του επιτρέπει την άµεση 

ενηµέρωση, αποθήκευση / ανάκτηση, διανοµή και διαµοιρασµό των οδηγιών ή των 

πληροφοριών. Η δυνατότητα αυτή είναι τόσο σηµαντική που  σταδιακά γίνεται µια απόλυτη 

απαίτηση. Όσο χρήσιµα και αν είναι τα CD και τα DVD για τη διανοµή γνώσης και 

πληροφορίας, ειδικά για πολυµεσικά πλούσιες προσοµοιώσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα 

δικτύωσης που επιτρέπει την άµεση ενηµέρωση και διανοµή της οδηγίας και της 

πληροφορίας. Έτσι, ενώ τα CD και τα DVD αποτελούν συστήµατα µάθησης που βασίζονται 

στην τεχνολογία, δεν θα µπορούσαν από µόνα τους να χαρακτηριστούν ως e – learning. 

Κριτήριο 2ο: Μεταφέρεται στον τελικό χρήστη µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

χρησιµοποιώντας την τυπική τεχνολογία του ∆ιαδικτύου. Αυτό είναι λίγο περίεργο καθώς 

ο ακριβής ορισµός του τι αποτελεί υπολογιστή αλλάζει συνεχώς. Βλέπουµε να υπάρχει µια 

συγχώνευση τηλεόρασης και υπολογιστή, σε προϊόντα όπως η Web – TV για παράδειγµα, 

καθώς και η µεταφορά του ∆ιαδικτύου σε κινητά τηλέφωνα, PDA κ.ά. Το βασικό 

χαρακτηριστικό είναι η χρήση της τυπικής τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου, όπως το πρωτόκολλο 

TCP / IP και οι Web Browser, δηµιουργώντας έτσι µια παγκόσµια πλατφόρµα διανοµής της 

γνώσης. Έτσι, ενώ η εταιρική τηλεόραση ικανοποιεί το πρώτο κριτήριο, δεν πληρεί την 

παραπάνω απαίτηση. Όµως, νέες τεχνολογίες όπως η παροχή πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

µέσω δορυφόρου προσφέρει πολύ γρήγορες συνδέσεις και ικανοποιεί αυτή την απαίτηση. 

Κριτήριο 3ο: Επικεντρώνεται στην ευρύτερη έννοια της µάθησης – µαθησιακές λύσεις 

που ξεπερνούν τα παραδοσιακά παραδείγµατα της εκπαίδευσης. Το e – learning δεν 

περιορίζεται στη µεταφορά οδηγιών, που χαρακτηρίζεται από την εκπαίδευση που βασίζεται 

σε υπολογιστές (Computer – Based Training – CBT). Το e – learning πηγαίνει ένα βήµα 

παραπάνω, περιλαµβάνοντας τη µεταφορά εργαλείων και πληροφοριών που βελτιώνουν την 
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απόδοση. Για τον ίδιο λόγο, η εκπαίδευση που βασίζεται στο ∆ιαδίκτυο (Web – Based 

Training – WBT και Internet – Based Training – IBT) είναι απλά πιο σύγχρονες περιγραφές 

της CBT αλλά και ταυτοχρόνως πολύ περιοριστικές ως περιγραφές για το e – learning. 

 

2.3 Κατηγορίες και είδη e-learning  
 

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά το θέµα του e-learning, προκύπτει από το 

γεγονός ότι υπάρχουν πολλές  διαφορετικές οπτικές µέσα από τις οποίες µπορεί κανείς να το 

κατανοήσει. Αρκετά συχνά διαπιστώνουµε ότι ενσωµατώνουµε τις εµπειρίες µας και την 

επαγγελµατική µας ιδιότητα στις συζητήσεις µας, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια εντύπωση για 

διάφορα θέµατα όπως το e-learning, µέσα από τις καταστάσεις τις οποίες αντιµετωπίζουµε 

καθηµερινά. Έτσι για παράδειγµα ένας σχεδιαστής εκπαίδευσης αντιλαµβάνεται το e-learning 

ως µια σειρά µαθηµάτων µε σκοπό τη µάθηση στοιχείων που υπηρετούν ένα γενικότερο 

σκοπό ανάπτυξης ενός προγράµµατος. Από την άλλη ένας  αναλυτής εταιρικού σχεδιασµού  

µεταφράζει το e-learning σαν ένα συνδυασµό µαθηµάτων και µάνατζµεντ γνώσεων. Έτσι 

λοιπόν διαπιστώνουµε ότι καµία προοπτική δεν είναι και απολύτως συµβολική για έναν 

ολόκληρο κλάδο. 

 

Υπάρχει επίσης ο εξής κίνδυνος όσον αφορά τις διάφορες πτυχές του e-learning: να δοθεί 

υπερβάλουσσα  προσοχή στις διάφορες διακρίσεις των κατηγοριών του e-learning. Η 

πραγµατική εστίαση θα πρέπει να γίνεται στη µάθηση( learning), είτε αυτή πραγµατοποιείται 

µέσα σε αίθουσα, είτε µέσω διαδικτύου, είτε µε ανάµεικτο τρόπο. Κάθε κατηγορία όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω είναι περισσότερο αποτελεσµατική και αποδοτική όταν συνδυάζεται 

σωστά µε το κατάλληλο περιβάλλον µάθησης και το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 

Καµία από τις κατηγορίες που περιγράφουµε παρακάτω δεν µπορεί να λειτουργήσει 

µεµονωµένα,  δεν υπάρχουν αυστηρά όρια που να καθορίζουν τη διαφοροποίηση µεταξύ 

τους και µια επιτυχηµένη υλοποίηση ενός e-learning ενσωµατώνει πολλές και διαφορετικές  

κατηγορίες. Στις παρακάτω γραµµές παρουσιάζονται λοιπόν οι διάφορες κατηγορίες και όχι 

διαδικασίες του e-learning. 

 

Οι κατηγορίες του e-learning (Siemens 2004) είναι οι εξής :  

 

* Χρησιµοποιήσαµε λατινικούς χαρακτήρες για τους τίτλους των διαφόρων κατηγοριών του e-

learning έτσι όπως χρησιµοποιούνται και περιγράφονται από την παγκόσµια πρακτική.  

 

1. Courses  

2. Informal learning  

3. Blended learning  

4. Communities  
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5. Knowledge management  

6. Networked learning  

7. Work-based learning (EPSS)  

Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική περιγραφή και λειτουργία των παραπάνω κατηγοριών 

του e-learning , παραθέτουµε ένα σχεδιάγραµµα το οποίο παρουσιάζει την αλληλοσυσχέτιση 

µεταξύ τους :  

 

Categories of elearning 

 

(Siemens 2004) 
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Courses (Σειρές µαθηµάτων) 

Περισσότερος λόγος γίνεται για το e-learning που πραγµατοποιείται σε  κέντρα οργανωµένων 

προγραµµάτων µάθησης. Συνήθως διάφοροι οργανισµοί χρησιµοποιούν το ήδη υπάρχον 

εκπαιδευτικό υλικό και σε συνδυασµό µε διάφορα εργαλεία τεχνολογίας  πληροφορικής και 

επικοινωνιών το οργανώνουν και το «µεταφέρουν» σε ένα περιβάλλον άµεσα συνδεδεµένο µε 

το διαδίκτυο. Η δηµοτικότητα της µάθησης συστηµάτων µάνατζµεντ( learning management 

systems – LMS), όπως είναι τα WebCT και  Blackboard ( και την αντίληψη ότι χρειάζονται ως 

σηµείο εκκίνησης ) επιβεβαιώνουν την επικράτηση των courses ως µία κύρια άποψη του e-

learning. Κάποιοι σχεδιαστές εκπαίδευσης  έχουν αρχίσει και υιοθετούν διάφορες µελέτες σε 

προσοµοιωτική διάταξη, αφηγήσεις ιστοριών και  χαρακτηριστικά των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών µέσω του διαδικτύου στην προσπάθειά τους να µετατρέψουν 

το εκπαιδευτικό υλικό ώστε να µπορεί να απεικονιστεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι 

λοιπόν η επικράτηση των courses ως µορφή  e-learning προέρχεται από τις οµοιότητες που 

παρουσιάζουν µε τη µάθηση στο κλασικό περιβάλλον της αίθουσας διδασκαλίας. Τόσο αυτοί 

που µαθαίνουν όσο και αυτοί που διδάσκουν είναι σε θέση να συσχετιστούν σε µια γενικότερη 

δοµή και να σχηµατίσουν µια σειρά µαθηµάτων(course).  

Informal Learning (Ανεπίσηµη µάθηση) 

Το Informal learning είναι ίσως η πιο δυναµική και ακριβής άποψη του e-learning δυστυχώς 

όµως είναι και αυτό που συναντάµε σπανιότερα. Το informal learning είναι παραπροϊόν της 

κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία και διανύουµε και έχουµε µιλήσει γι’ αυτή παραπάνω. 

Ο Dürsteler έχει παροµοιάσει την ανθρώπινη συµπεριφορά στη διαδικασία ανεύρεσης 

πληροφορίας µε  τους κυνηγούς και τα ζώα στη διαδικασία ανεύρεσης τροφής. Η ανάγκη για 

πληροφόρηση και ο τρόπος µε τον οποίο θέλουµε να τη χρησιµοποιήσουµε µας οδηγεί σε 

αυτή τη διαδικασία ανεύρεσης. Έτσι µηχανές ανεύρεσης πληροφοριών όπως το Google 

συνδυάζουν τη χρήση εργαλείων αποθήκευσης πληροφοριών µε τα κατάλληλα συστήµατα  

διαχείρισης προσωπικών γνώσεων και πληροφοριών και παρουσιάζουν ένα αποτελεσµατικό 

πακέτο εργαλείων στο χαρτοφυλάκιο της επεξεργασίας της γνώσης. 

Ο Jay Cross (2003) δήλωσε σχετικά τα εξής :  

« Στη δουλειά µαθαίνουµε περισσότερα στο χώρο διαλείµµατος από ότι στο χώρο της 

αίθουσας διδασκαλίας. Ανακαλύπτουµε το πώς να κάνουµε τη δουλειά µας µέσα από 

ανεπίσηµη πληροφόρηση (informal e-learning)- παρατηρώντας τους άλλους, ρωτώντας το 

άτοµο στο διπλανό γραφείο, καλώντας το help desk και απλά συνεργαζόµενοι µε άτοµα που 

γνωρίζουν το αντικείµενο. Η επίσηµη πληροφόρηση ( formal e-learning), κύκλοι µαθηµάτων, 

εργαστήρια και online γεγονότα, είναι η πηγή µόνο της τάξεως του 10% µε 20% των 

πραγµάτων που µαθαίνουµε στον εργασιακό µας χώρο.  
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Blended Learning (Αναµειγµένη µάθηση) 

Το blended learning προσφέρει το ιδανικότερο πλαίσιο για τη µετάβαση από την αίθουσα 

διδασκαλίας στο e-learning. Περιλαµβάνει τόσο τη µάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας ( ή την 

κατά πρόσωπο διδασκαλία) όσο  και το online learning.  Αυτή η µέθοδος είναι πολύ 

αποτελεσµατική για την αύξηση της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης εντός αίθουσας και 

παράλληλα  επιτρέπει την αυξηµένη πληροφόρηση και συζήτηση έξω από αυτή. Για 

παράδειγµα, η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος µπορεί να ανατεθεί στο προσωπικό των 

πωλήσεων µέσω µιας τρίωρης συνεδρίασης σε συνδυασµό µε online πηγές και συζητήσεις 

για συνεχή πληροφόρηση ( χωρίς σηµαντική επίδραση στις δραστηριότητες της δυναµικής 

του τµήµατος πωλήσεων). Οι έντονες κραυγές των λεγόµενων “τεχνολογικών προφητών” 

σχετικά µε την εκπαίδευση στα τέλη της δεκαετίας του ’90 έχουν δώσει τη θέση τους στην 

πραγµατικότητα που προτάσσει ότι η µάθηση είναι µια διαδικασία κοινωνική, απαιτώντας την 

καθοδήγηση και τη συνδροµή από τον εισηγητή. Το blended learning κάνει χρήση των 

καλύτερων χαρακτηριστικών της αίθουσας και της µάθησης εξ αποστάσεως. 

Communities (Κέντρα εκπαίδευσης) 

Τα περισσότερα προβλήµατα στο χώρο γενικά του επαγγελµατικού περιβάλλοντος σήµερα 

είναι πολύπλοκα και διαφορετικής δυναµικής. Οι λύσεις που δίνονταν στο παρελθόν δεν 

λειτουργούν πάντα στα νέα δεδοµένα. Η λύση προβληµάτων απαιτεί διαφορετικές απόψεις 

ώστε να δηµιουργηθεί ακριβής κατανόηση των πιθανών λύσεων και του περιβάλλοντος 

υλοποίησης. Οι online κοινότητες επιτρέπουν την επίκαιρη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων 

για τον εκάστοτε κλάδο µέσω διαλόγου µε άλλα µέλη και ενδιαφερόµενους του ιδίου 

οργανισµού , ή ενός µεγαλύτερου και παγκοσµίου κλάδου. Οι κοινότητες συνεισφέρουν 

δυναµικά στη ροή της γνώσης.  

Knowledge Management ( ∆ιαχείριση γνώσης) 

Η “διαχείριση της γνώσης – knowledge management (KM)”  είναι η σηµαντική πρόκληση για 

τις επιχειρήσεις σε µια οικονοµία γνώσεων. Περιλαµβάνει τη διαδικασία της αναγνώρισης, 

ταξινόµησης και διάθεσης (σε διαφορετικές µορφές) της γνώσης που παράγεται µέσα από τις 

καθηµερινές δραστηριότητες ενός οργανισµού. Μερικές εταιρίες θεωρούν σηµαντική τη 

διαχείριση του περιεχοµένου, την εκµετάλλευση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και επικοινωνίας  και τη δηµιουργία οµάδων εφαρµογής. Η Tafe Frontiers 

παρουσιάζει οχτώ κατηγορίες στη διαχείριση της γνώσης: µάθηση και ανάπτυξη, διαχείριση 

της πληροφορίας, ανατροφοδότηση από τους πελάτες, σύλληψη της γνώσης, παραγωγή 

γνώσης, οµάδες συνεργαζόµενες ηλεκτρονικά,  οµάδες εφαρµογής και συστήµατα διαχείρισης 

των περιεχοµένων. Η οµοιότητα µεταξύ των εννοιών KM και µάθησης εξ αποστάσεως 

(elearning) καταδεικνύει ταυτόχρονα τόσο τη στενή σχέση που έχουν όσο και τη σύγχυση που 

προκαλείται µεταξύ τους. 

 



 19 

Learning Networks ( ∆ίκτυα µάθησης) 

Αφορµή συνήθως για το σχηµατισµό των κοινοτήτων αποτελεί συνήθως κάποιος 

συγκεκριµένος σκοπός, έννοια ή θέµα. Ένα δίκτυο µάθησης ( learning network) αποτελεί µια 

αόριστη σχετικά σύνδεση κοινοτήτων, πηγών και ανθρώπων. Αποτελεί το βασικό στοιχείο της 

προσωπικής διαχείρισης της γνώσης.( personal knowledge management) O Vaill δήλωσε 

σχετικά τα εξής: « Το µόνιµο πρόβληµα στα σηµερινά συστήµατα έγκειται στη δηµιουργία 

καταστάσεων όπου τα διάφορα µοτίβα µάθησης που υιοθετούνται αποδεικνύονται ανεπαρκή 

στη γενικότερη πρόκληση των εξελίξεων και γεγονότων. Τα θέµατα µελετών αλλάζουν επίσης 

εξίσου ραγδαία. Η υλοποίηση των προσωπικών δικτύων µάθησης ( personal learning 

networks) επιτρέπει αυτούς που επεξεργάζονται τη γνώση να παραµένουν ενήµεροι για τις 

εξελίξεις που συνεχώς σηµειώνονται στον κλάδο τους.  

 

Work-based Learning ( Μάθηση βασισµένη στην εργασία) 

Electronic Performance Support Systems (EPSS) (Συστήµατα υποστήριξης ηλεκτρονικής 

απόδοσης) and work-flow learning ( µάθηση κατά τη ροή της εργασίας)  προσπαθούν να 

διοχετεύσουν θέµατα προς µάθηση όταν ακριβώς γίνονται απαραίτητα. Αντίθετα µε την 

κλασική διδασκαλία, το συγκεκριµένο είδος της συµπυκνωµένης παρουσίασης προϋποθέτει 

την ιδιαίτερη έµφαση στο περιβάλλον και στον έλεγχο των υπαλλήλων σχετικά µε το είδος της 

µάθησης που χρειάζονται. Αυτό το είδος συναντάται σε πολλές εφαρµογές υπολογιστών. Για 

τις επιχειρήσεις, η µάθηση βασισµένη στην εργασία απαιτεί την επένδυση για τη δηµιουργία 

πόρων που θα συµβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και για τον σχεδιασµό της 

χρησιµότητάς της (Κάτω από ποιες καταστάσεις θα θέλει ο µαθητευόµενος να εµπλακεί στη 

µάθηση βασισµένη στην εργασία; Πως θα πρέπει αυτή να παρουσιαστεί; Τι θα αναζητήσουν 

ώστε να µπορούν να το βρουν;). Η µάθηση βασισµένη στην εργασία είναι κάτι που αφορά 

γενικά όλη την επιχείρηση.  

Επιδραστικοί Παράγοντες 

Θα πρέπει να αναφερθούµε σε τρία χαρακτηριστικά  του e-learning, τα οποία µπορούν να 

επηρεάσουν σηµαντικά  καθεµία από τις παραπάνω  διαφορετικές κατηγορίες που µπορούµε 

να το συναντήσουµε. 

• Ευρέως διαδεδοµένο  

Η ευρέως διαδεδοµένη µάθηση αναφέρεται στη µάθηση« παντού και πάντοτε ». Ο πυρήνας  

« των δοχείων γνώσεως » περιλαµβάνουν περιεχόµενο και πληροφορίες. ∆ιάφορες συσκευές 

συνδέονται και ανακτούν τις πληροφορίες στην κατάλληλη µορφή ( PDA, µονάδα µνήµης 

υπολογιστή, φορητούς υπολογιστές ) ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Η ευρέως διαδεδοµένη 

γνώση εκπληρώνει την υπόσχεση του e-learning για µάθηση «σε οποιαδήποτε χρόνο, τόπο 

και περιεχοµένου».  
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• Μεταφορά και εργαλεία  

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εργαλείων που βοηθούν στην υλοποίηση ενός 

προγράµµατος e-learning, τα οποία επηρεάζονται σηµαντικά από την ανάπτυξη των 

τεχνολογιών επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων εργαλείων αποτελούν 

και τα ακόλουθα :  

� Συστήµατα διαχείρισης µάθησης [(Learning Management Systems (LMS)] 

� Συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένων µάθησης [Learning Content Management 

System (LCMS)]  

� Εργαλεία συνεργασίας [Collaborative tools (aCollab, Groove)] 

� ∆ιαχείριση ταυτότητας και ψηφιακών δικαιωµάτων (Identity management and digital 

rights) 

� Θησαυροί γνώσεων (Repositories) 

� Voice over IP (VoIP) εργαλεία όπως το   Skype (http://www.skype.org)  θα αλλάξουν 

σηµαντικά τον χώρο  των επικοινωνιών. Απλά, αποτελεσµατικά κοινωνικά εργαλεία 

είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση  του e-learning σε µεγάλη κλίµακα 

αντιπροσωπεύοντας τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι δουλεύουν.  

�  Άλλα κοινωνικά εργαλεία (Social tools) όπως wikis, blogs, instant messaging 

χρησιµοποιούνται ευρέως λόγω της εύκολης χρήσης τους. 

• Τύπος µεταφοράς  

 O τύπος της µεταφοράς περιεχοµένου  ενός προγράµµατος e-learning µπορεί να διακριθεί σε 

δύο µεγάλες κατηγορίες :  

� Σύγχρονη µεταφορά (πραγµατικού χρόνου)  (τηλεδιασκέψεις,  αρχεία παρουσιάσεων) 

� Ασύγχρονη µεταφορά (µε χρονοκαθυστέρηση)  

Συγχρονισµένο e – learning 

 Το Συγχρονισµένο e – learning (Fallon κ.α. 2003) χρησιµοποιεί ένα µοντέλο µάθησης 

που µιµείται το µάθηµα σε µια αίθουσα, µια διάλεξη ή µια συνάντηση χρησιµοποιώντας την 

τεχνολογία του ∆ιαδικτύου. Ορίζεται ως  “συγχρονισµένο” επειδή απαιτεί από όλους τους 

συµµετέχοντες να είναι παρόντες την ίδια στιγµή. 

 Μπορεί να έχει τις εξής µορφές: 

� Εικονικές αίθουσες 

� Τάξεις και διαλέξεις µε την παρουσία εκπαιδευτών 

� Τηλεδιασκέψεις 

� Πρακτικά εργαστήρια 
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� Οµαδικά ταξίδια 

� Ηλεκτρονικές συναντήσεις 

� Σεµινάρια και παρουσιάσεις στον Ιστό 

Πλεονεκτήµατα: 

� Οι εκπαιδευόµενοι λαµβάνουν άµεση ανατροφοδότηση από άλλους εκπαιδευόµενου 

και τον εκπαιδευτή τους 

� Το µοντέλο της αίθουσας είναι οικείο και παρέχει ένα περιβάλλον που παρακινεί για 

µάθηση 

Μειονεκτήµατα: 

� Μπορεί να απαιτείται υποστήριξη (εφοδιαστική και του εξοπλισµού) 

� Η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή 

� Ο σχεδιαστής του µαθήµατος καθορίζει το ρυθµό της εκπαίδευσης 

Ασύγχρονο e – learning 

 

Το Ασύγχρονο e – learning (Fallon ; Carol and Brown; Sharon 2003) είναι µη ∆ιαδικτυακή 

έκδοση της εκπαίδευσης που βασίζεται σε υπολογιστές (Computer – Based Training – CBT), 

η οποία τυπικά προσφέρεται σε ένα CD – ROM ή στο τοπικό δίκτυο ενός οργανισµού. Στην  

περίπτωση του e – learning, το περιεχόµενο του µαθήµατος παρέχεται από έναν ∆ικτυακό 

server και διανέµεται όταν ζητηθεί στο σταθµό εργασίας του εκπαιδευόµενου. Έτσι, οι 

µαθητευόµενοι µπορούν να παίρνουν µαθήµατα όποτε αυτοί επιθυµούν. Το περιεχόµενο του 

µαθήµατος είναι διαθέσιµο 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και αναλόγως των 

ρυθµίσεων αδειοδότησης, µπορεί να αποκτηθεί από οποιοδήποτε σταθµό εργασίας που είναι 

συνδεδεµένος µε το ∆ιαδίκτυο ή µε το Intranet ενός οργανισµού. Το µάθηµα µπορεί να 

αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασµό κειµένου, εικόνων, αναπαραστάσεων, ήχου ή 

ταινιών. Είναι διαδραστικό και συνήθως συνδυάζεται µε κάποια µορφή αξιολόγησης. Τυπικά, 

µια τέτοια σειρά µαθηµάτων διαχειρίζεται και παρουσιάζει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Γνώσης 

(Learning Managing System – LMS). Τέτοια συστήµατα παρέχουν στους εκπαιδευόµενους 

πρόσβαση στα µαθήµατά τους µέσω ενός προσωποποιηµένου menu και εντοπίζουν και 

καταγράφουν την πρόοδο του εκπαιδευόµενου σε αυτά τα µαθήµατα. 

 Μπορεί να έχει τις εξής µορφές: 

� Αρχεία και Ιστοσελίδες 

� Web – Based Training (WBT), Computer – Based Training (CBT), CD-ROM, DVD – 

ROM 

� Αξιολογήσεις, έλεγχοι, έρευνες 

� Προσοµοιώσεις και εργαστήρια 

� Καταγεγραµµένα γεγονότα 
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Πλεονεκτήµατα: 

� Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να καθορίσουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων ανάλογα 

µε το πρόγραµµά τους 

� Οι εκπαιδευόµενοι ελέγχουν τη σειρά του περιεχοµένου των µαθηµάτων τους 

Μειονεκτήµατα: 

� Απουσία δυνατότητας άµεσων ερωτήσεων 

� Σχετικά στατικό περιεχόµενο 

� Μπορεί να µην διευκολύνει όλες τις µορφές µάθησης 

 

 

Συµπέρασµα  

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες e-learning δεν χρειάζεται να λειτουργούν αποκλειστικά 

µεµονωµένα. Μια πολύπλοκη υλοποίηση e-learning σίγουρα θα ενσωµατώνει διαφορετικές 

όψεις κάθε είδους e-learning. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού των κύκλων µαθηµάτων , 

πηγές µάθησης µπορούν να εντοπιστούν και να είναι διαθέσιµες για µεταγενέστερη χρήση σε 

περιβάλλοντα εργασίας. Τα συστήµατα διαχείρισης γνώσεως µπορούν να συνενωθούν και να 

εκσυγχρονιστούν µε τις σειρές µαθηµάτων. Οι κοινότητες µπορούν επίσης να προσφέρουν 

ανατροφοδότηση τόσο για τη σωστή διεξαγωγή των µαθηµάτων, όσο και για την ορθή 

κατάρτιση των εργαζοµένων. Σε τελευταία ανάλυση η αξία της κατηγοριοποίησης  του e-

learning βρίσκεται στην ανάλυση ολόκληρης της αγοράς του e-learning και στην προσπάθεια 

ενσωµάτωσης όσον το δυνατόν περισσότερων πρακτικών απόψεων σε µια οργανωµένη 

εκπαιδευτική υλοποίηση.  

-                                                 (http://www.learning circuits 
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2.4 ∆ιαφορές του e – learning από την παραδοσιακή εκπαίδευση 
 
  

Παραδοσιακή εκπαίδευση Εκπαίδευση µέσω e - learning 
- Επικεντρωµένη στον εκπαιδευτή 
 
- “Παθητική” µάθηση 
 
- Οι εκπαιδευτές “διανέµουν” γνώση 
 
- Προφορική, επίτευξη υψηλών  
  στόχων, οι µαθητευόµενοι συµµετέχουν 
  περισσότερο 
 
- Χρήση τεχνολογίας, όχι όµως το επίκεντρο  
  για κάθε µαθητευόµενο 
 
- Χρήση διαφόρων µέσων, κυρίως όµως του 
  προφορικού λόγου, µε µικρή υποστήριξη  
  από το γραπτό 
  

- Επικεντρωµένη στο µαθητευόµενο 
 
- “Ενεργητική” µάθηση 
 
- Οι εκπαιδευτές “καθοδηγούν” τους 
   εκπαιδευόµενους 
 
- Οι εκπαιδευτές υιοθετούν καλές 
   τεχνικές µάθησης 
 
- Μεγαλύτερο ποσοστό των µαθητευοµένων 
  συµµετέχει ενεργά σε συζητήσεις 
 
- Η τεχνολογία βοηθά τους µαθητευοµένους 
  να εξερευνήσουν πόρους και να “φτιάξουν” 
  τις δικές τους έννοιες 
 
- Η τεχνολογία βοηθά τους εκπαιδευτές να  
  χρησιµοποιήσουν διάφορα µέσα µάθησης,   
  προσεγγίζοντας διάφορους τρόπους 
  µάθησης  
 

 
 
Παραδοσιακή διδασκαλία: 

 

Παρόλο που το µεγαλύτερο τµήµα της µάθησης διεξάγεται εκτός της αίθουσας, ο 

περισσότερος χρόνος των µαθητευοµένων έχει ξοδευτεί σε µια αίθουσα. Η παραδοσιακή 

αίθουσα συνήθως επικεντρώνεται στον εκπαιδευτή. Οι πληροφορίες µεταφέρονται από τον 

εκπαιδευτή στους µαθητευοµένους και σαν αποτέλεσµα η µάθηση µπορεί να είναι πιο 

παθητική για αυτούς. Αυτό συνήθως περιγράφεται από τη φράση “σοφός στη σκηνή” επειδή ο 

εκπαιδευτής (που θεωρείται ο ειδικός) πρέπει κατά κάποιο τρόπο να µεταφέρει τη γνώση του 

/ της στους µαθητευοµένους (που θεωρείται ότι έχουν λιγότερες γνώσεις). 

 

Πολλοί από τους εκπαιδευτές στην παραδοσιακή διδασκαλία χρησιµοποιούν ένα πλαίσιο 

διδασκαλίας επικεντρωµένο στο µαθητευόµενο. Αυτό αποτελεί µια πιθανότητα, σπάνια όµως 

συναντάται. Αφού οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτές διδάχθηκαν σε τάξεις 

επικεντρωµένες στους εκπαιδευτές, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν από αυτό το “καλούπι”. 

Όµως, στο online περιβάλλον, ένας εκπαιδευτής που προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το 

µοντέλο είναι πολύ πιθανό να καταφέρει να το διατηρήσει. Οι τεχνολογίες του online 

περιβάλλοντος (και οι τάσεις των εκπαιδευόµενων σε αυτό) είναι πιο κατάλληλες για ένα 

περιβάλλον επικεντρωµένο στον εκπαιδευόµενο. 
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Εκπαίδευση µέσω e – learning 

 

Η online εκπαίδευση είναι επικεντρωµένη στον εκπαιδευόµενο. Περισσότερες πληροφορίες 

(µε τη µορφή ερωτήσεων ή σχολίων) µεταφέρονται από τον εκπαιδευόµενο προς τον 

εκπαιδευτή (ή το σύστηµα). Λόγω του γεγονότος ότι οι µαθητευόµενοι “κατασκευάζουν” τη 

δική τους µάθηση, αυτή θεωρείται ως πιο ενεργητική. Αυτή η µορφή µάθησης αναγκάζει τους 

εκπαιδευτές (ή και τα συστήµατα εκπαίδευσης) να είναι απλά µια “βοήθεια στην άκρη” για τον 

εκπαιδευόµενο. Αυτός έχει µεγαλύτερη ευθύνη για τη µάθησή του και οι εκπαιδευτές ξοδεύουν 

πολύ περισσότερο χρόνο παρέχοντας πόρους παρά παραδίδοντας µαθήµατα. 

 

Οι παραδοσιακές και οι online αίθουσες συνήθως χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες, 

τύπους µέσων και µορφές αλληλεπίδρασης. Αυτοί οι νέοι τύποι τεχνολογίας και 

αλληλεπίδρασης συµβάλουν στην επικέντρωση στο µαθητευόµενο. Με το µεγαλύτερο πεδίο 

τεχνολογιών, µέσων και µορφών αλληλεπίδρασής του το e – learning (σε µια καλά 

σχεδιασµένη µορφή) µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αντιµετωπίσουν ολοένα και 

µεγαλύτερο εύρος αναγκών των υπαλλήλων µιας εταιρείας. 

 
 
 

2.5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του e-learning 
 

 

Πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση 

 

� Χαµηλότερο κόστος 

Σε αντίθεση µε την άποψη που µπορεί να έχει επικρατήσει, το e – learning συνήθως 

αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο από πλευρά κόστους για τη µετάδοση 

(εκπαιδευτικών) οδηγιών και πληροφοριών. Αυτό συµβαίνει γιατί µειώνει τα έξοδα 

µετακίνησης και το χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και 

εξουδετερώνει ή τουλάχιστον µειώνει δραστικά την ανάγκη για υποδοµή τάξεων και 

εκπαιδευτών. 

 

� Καλύτερη αξιοποίηση πόρων 

Αυτό γίνεται µε 3 τρόπους: 1. ζωντανεύει, βοηθά στη σύλληψη και το διασκορπισµό 

των έξυπνων ιδεών σε µια εταιρεία 2. διατηρεί το πνευµατικό κεφάλαιο, ακόµα και αν 

κάποιο πρόσωπο αποχωρήσει 3. επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση του έργου µέσα 

στον οργανισµό, έτσι ώστε καλές πρακτικές και προϊόντα να µπορούν να εντοπιστούν 

και να χρησιµοποιηθούν. 

 

� Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

Χάρη στο e – learning, µια εταιρεία µπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

έναντι των αντιπάλων της επειδή µε τη χρήση του µικραίνει τον κύκλο πωλήσεων και  
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παράγει προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της. Παράλληλα, µε 

τη βοήθεια του e – learning προωθεί την καινοτόµο σκέψη του εργατικού δυναµικού 

και διαφοροποιεί την προσφορά προϊόντων παρέχοντας το ως µια υπηρεσία 

προστιθέµενης αξίας. 

 

� Γρηγορότερη παραγωγή προϊόντων 

Εξαιτίας της ύπαρξης συστήµατος e – learning µια εταιρεία είναι δυνατό να µικρύνει 

τον κύκλο ανάπτυξης κάθε προϊόντος και να παράγει νέα  προϊόντα και υπηρεσίες τις 

οποίες θα προσφέρει σε παγκόσµιο επίπεδο 

 

� Αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού 

Με τη βοήθεια του e – learning µια εταιρεία µπορεί να διαχειριστεί συνεχή 

εκπαιδευτικά προγράµµατα που ενισχύουν τις δεξιότητες του προσωπικού της και να 

αυξήσει την ταχύτητα εισαγωγής νέων τεχνολογικών λύσεων που αυξάνουν 

κατακόρυφα την παραγωγικότητα του προσωπικού της. Επίσης, µέσω του 

συστήµατος που θα υπάρχει είναι δυνατός ο διαµοιρασµός γνώσης, καλών 

πρακτικών και µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε όλο το φάσµα των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

 

� Γρηγορότερη παροχή βοήθειας σε νέους υπαλλήλους 

Μέσω του e – learning παρέχονται ευκαιρίες ώστε η εκπαίδευση ενός υπαλλήλου να 

επιταχύνει την απόδοση και την παραγωγικότητά του. 

 

� Ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της εταιρείας 

Το e – learning µπορεί να συµπεριλάβει έναν απεριόριστο αριθµό ατόµων σχετικά 

ταυτοχρόνως. Αυτό µπορεί να αποδειχτεί κρίσιµος παράγοντας σε περιπτώσεις που 

επιχειρηµατικές πρακτικές και ικανότητες θα πρέπει να µεταβληθούν πολύ γρήγορα. 

 

 

� Το περιεχόµενο του e – learning είναι πιο έγκαιρο και αξιόπιστο 

ΤΟ e – learning, εξαιτίας της σχέσης του µε το ∆ιαδίκτυο, µπορεί να ενηµερωθεί 

άµεσα, κάνοντας την πληροφόρηση ακριβέστερη και πιο χρήσιµη για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα. Η δυνατότητα αναβάθµισης του περιεχοµένου του εύκολα και 

γρήγορα και η άµεση διανοµή της νέας πληροφορίας σε µεγάλο αριθµό υπαλλήλων, 

συνεργατών και πελατών έχει αποτελέσει “δώρο Θεού” για τις εταιρείες που 

προσπαθούν να διατηρήσουν τα άτοµα ενηµερωµένα για όλες τις εξελίξεις. 

 

� Κλιµάκωση 

Οι λύσεις e – learning είναι σε µεγάλο βαθµό κλιµακωτές. Τα προγράµµατα µπορούν 

να µετακινηθούν από 10 συµµετέχοντες σε 100 ή ακόµα και 100.000 µε µικρή 

προσπάθεια και ένα µικρό κόστος για τη µεταλλαγή (εφόσον η υποδοµή υπάρχει). 
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� Αξιοποίηση της επένδυσης στο ∆ίκτυο 

Τα στελέχη ψάχνουν µε ολοένα και αυξανόµενο ρυθµό τρόπους αξιοποίησης της 

τεράστιας επένδυσής τους στα εταιρικά intranet. Το e – learning εµφανίζεται να είναι 

µια τέτοια εφαρµογή. 

 

� Πολύτιµες υπηρεσίες σε πελάτες 

Παρόλο που δεν είναι επικεντρωµένο εσωτερικά, µια επιχειρηµατική προσπάθεια 

ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να ενισχυθεί µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης e – 

learning, κάτι που βοηθά τους πελάτες να απολαµβάνουν αυξηµένες οφέλη από την 

ιστοσελίδα. 

 

Πλεονεκτήµατα για τους εργαζόµενους 

 

� Βολικότητα και φορητότητα 

Με το e – learning, τα µαθήµατα είναι προσβάσιµα ανάλογα µε το πρόγραµµα του 

κάθε εργαζόµενου ο οποίος καθορίζει το ρυθµό ολοκλήρωσής τους και δεν απαιτούν 

φυσική παρουσία. Επίσης, ο εκπαιδευόµενος δεν περιορίζεται από το χρόνο – τα 

µαθήµατα είναι διαθέσιµα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα  - και τον τόπο 

– µπορεί να µελετήσει στο σπίτι, στη δουλειά ή ακόµα και το δρόµο – ενώ µπορεί να 

διαβάσει το υλικό ή να το “κατεβάσει” για να το διαβάσει αργότερα. 

 

� Μεγαλύτερη συνεργασία 

Τα εργαλεία της τεχνολογίας κάνουν τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευόµενων 

πολύ πιο εύκολη. Μιας και πολλά project περιλαµβάνουν συνεργατική µάθηση, το 

online περιβάλλον είναι πολύ πιο εύκολο (και συνήθως πιο άνετο) για εργασία σε 

αυτό αφού οι εκπαιδευόµενοι δε χρειάζεται να έρχονται πρόσωπο µε πρόσωπο. 

 

� Ευκαιρίες µάθησης 

Η παγκόσµια κοινότητα µάθησης είναι στα δάχτυλα κάθε υπαλλήλου που 

εκπαιδεύεται µέσω e – learning. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται δίνουν στους 

σχεδιαστές των online προγραµµάτων τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν εργαλεία 

που βοηθούν τον εκπαιδευόµενο να χρησιµοποιήσει πόρους που δε θα µπορούσε 

ποτέ να χρησιµοποιήσει σε µια παραδοσιακή αίθουσα. Παράλληλα, το e – learning 

δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς που µια 

εταιρεία δεν θα άντεχε οικονοµικά να προσκαλέσει. 

 

� Εργασιακή ικανοποίηση 

Τα µαθήµατα του e – learning είναι γενικά σχεδιασµένα για να είναι ευχάριστα. Ένας 

ικανοποιηµένος υπάλληλος οδηγεί σε αυξηµένη παραγωγικότητα και υποστήριξη από 

τους πελάτες. 
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� Υψηλότερη συνοχή 

Η online µάθηση θα οδηγήσει τον εκπαιδευόµενο σε θέµατα που του αρέσουν και µε 

τα οποία διασκεδάζει. Έρευνες δείχνουν ότι εξαιτίας αυτού αλλά και της ποικιλίας των 

µεθόδων διανοµής της γνώσης που χρησιµοποιούνται για την προσέγγιση 

διαφορετικών τύπων µαθητευοµένων, η συνοχή είναι συχνά καλύτερη από µια 

παραδοσιακή αίθουσα. 

 

� ∆ιαµόρφωση του µηνύµατος 

Όλοι λαµβάνουν το ίδιο περιεχόµενο, το οποίο παρουσιάζεται µε τον ίδιο τρόπο. 

Όµως, τα προγράµµατα µπορούν να προσαρµοστούν για διαφορετικές µαθησιακές 

ανάγκες ή διαφορετικές οµάδες ατόµων. 

 

� Καθολικότητα 

Το e – learning εκµεταλλεύεται τα παγκόσµια πρωτόκολλα του ∆ιαδικτύου. Η 

ανησυχία για διαφορές σε εκπαιδευτικές πλατφόρµες και λειτουργικά συστήµατα 

εξαφανίζεται ραγδαία. Οποιοσδήποτε στο ∆ιαδίκτυο µπορεί να λάβει σχεδόν το ίδιο 

υλικό µε σχεδόν τον ίδιο τρόπο 

 

� ∆ηµιουργία κοινοτήτων 

Το ∆ιαδίκτυο βοηθά τα άτοµα να δηµιουργήσουν κοινότητες πρακτικής όπου 

µπορούν να συναντηθούν και να µοιραστούν γνώση και απόψεις ακόµα και σε 

µεγάλο χρονικό διάστηµα από το τέλος ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Αυτό το 

γεγονός µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα υποκίνησης για 

οργανωσιακή µάθηση. 

 

 

Μειονεκτήµατα του e – learning  

 

 Ανάγκη για καλούς εκπαιδευτές 

 Οι  εκπαιδευτές  που  υπάρχουν  θα  πρέπει  να  µάθουν  να  γίνουν 

           αποτελεσµατικοί και στη διδασκαλία online µαθηµάτων. Ωστόσο, για 

           άτοµα που εκπαιδεύτηκαν µε τον παραδοσιακό τρόπο µάθησης, είναι  

          πάρα πολύ δύσκολο να µάθουν να διακινούν υλικό στην online µάθηση  

           ενώ γενικότερα χρειάζεται να καταναλώσουν πολύ περισσότερο χρόνο 

           για να παρέχουν εξατοµικευµένη ανατροφοδότηση.  

 

 Εξοπλισµός και εκπαίδευση 

 Για την  εισαγωγή, εγκατάσταση  και  εφαρµογή  ενός  συστήµατος e –  

           Learning απαιτείται συχνά η αγορά τεχνικού εξοπλισµού αλλά και η  

           τεχνική εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων στα νέα 

           συστήµατα. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται κάποιο επιπλέον κόστος 
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           για την  εταιρεία το  οποίο όµως  µε  τη  σωστή χρήση του e – learning  

           µπορεί να καλυφθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα από τις εξοικονοµήσεις 

           που προκύπτουν από αυτό. 

 

 Εκπαιδευόµενοι 

 Το   αρνητικό   στοιχείο   του   e – learning   που  σχετίζεται  µε  τους 

           εκπαιδευόµενους είναι ότι αφενός απαιτεί από αυτούς την απόκτηση  

           κάποιων   νέων   δεξιοτήτων   και   ευθυνών   ενώ   παράλληλα   δεν 

           εξασφαλίζει   ισότητα  ως   προς  την  πρόσβαση    στο  σύστηµα  σε 

          εκπαιδευόµενους µε κάθε είδος υπόβαθρο και από όλες τις κοινωνικές 

          οµάδες. Επίσης, στηρίζεται στην τιµιότητα των εκπαιδευόµενων για την  

          ολοκλήρωση των µαθηµάτων τους. 

 

 Αξιολόγηση 

 Οι τύποι αλλά και η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων αξιολόγησης 

 των  αποτελεσµάτων από  προγράµµατα e – learning  τίθενται  υπό 

 αµφισβήτηση  κυρίως  επειδή η  εφαρµογή του  γίνεται  τα τελευταία 

 χρόνια και δεν έχουν ακόµα βρεθεί αρκετά αντικειµενικές και ευρύτερα 

      αποδεκτές µέθοδοι για το σκοπό αυτό. 

 

 

 Απουσία του ανθρώπινου παράγοντα 

     Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που σχετίζονται µε την 

     Κοινωνική  διάσταση  του  e – learning  είναι  η  απουσία  της  κατά        

    πρόσωπο αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων σε αυτό. 

 

        

 Εµπειρίες 

Το e – learning µε την όλη δοµή του δεν προσφέρει πολλούς από τους κοινωνικούς 

παράγοντες µιας πραγµατικής πανεπιστηµιούπολης µε παραδοσιακές αίθουσες. 
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2.6  Υιοθέτηση του e – learning ως τµήµα της εκπαιδευτικής στρατηγικής στον 
επιχειρησιακό κόσµο και ευρύτερα στο εργασιακό περιβάλλον  

 
“Οι ρυθµοί υιοθέτησης του e – learning βρίσκονται εκτός των προβλέψεων που έχουν γίνει”. 

Αυτό το συµπέρασµα προκύπτει από µια πρόσφατη έρευνα (eLearning: Adoption Rates and 

Barriers, από το The Forum Corporation (Βοστόνη)). Έτσι, ενώ οι προβλεπόµενοι ρυθµοί 

υιοθέτησης σταθερά αυξάνονται τα τελευταία 3 χρόνια, οι πραγµατικοί ρυθµοί υιοθέτησης 

έχουν παραµείνει σταθεροί, όπως απεικονίζεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

Adoption rates and Barriers : O ι ρυθµοί υιοθέτησης του e-learning εκτός προβλέψεων  

 

Πηγή : The Forum Corporation  

 

Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης θέλουν να εξασφαλίσουν ότι 

τα προγράµµατά τους αλληλοσυνδέονται µε τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του οργανισµού και 

µε τις ανάγκες των υπαλλήλων και των πελατών τους. Μάλιστα προσπαθούν να πετύχουν 

ένα ολοκληρωµένο, συνεργατικό και τεχνολογικά προηγµένο µοντέλο µάθησης. 

 

Αυτό όµως που θα πρέπει να γίνει είναι η αναγνώριση ότι το e – learning αποτελεί µόνο ένα 

κοµµάτι της γενικής στρατηγικής µάθησης της εταιρείας. Υπάρχουν τέσσερις κρίσιµοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του e – learning από µια εταιρεία ή έναν 

οργανισµό: 

 

� Συνεργασία – Η τεχνολογία θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε κάποιο υλικό αλλά 

και να διευκολύνει τη συνεργασία µε άλλα άτοµα 

 

� Ολοκλήρωση – Το e – learning, όπως όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, θα πρέπει 

να βασίζεται στις αποδεδειγµένες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και να αξιοποιεί 

στο µέγιστο του πολλαπλούς τρόπους διαµοιρασµού της γνώσης 
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� Εφαρµογή – Η µάθηση θα πρέπει να ενσωµατωθεί στις εργασιακές διαδικασίες ώστε 

να οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης για το µαθητευόµενο αλλά και τον ίδιο τον 

οργανισµό 

 

� Τα βασικά – Επικέντρωση σε µεθόδους µάθησης ενηλίκων και όχι στην τεχνολογία. 

Η µάθηση που βασίζεται στην τεχνολογία, όπως κάθε τρόπος διαµοιρασµού της 

γνώσης, είναι ένας τρόπος και όχι αυτοσκοπός. 

 

Κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της στρατηγικής (όπως φαίνονται και στον πίνακα 

που ακολουθεί) είναι: 

 

� Εξατοµικευµένη µάθηση – Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και οι διευθυντές 

εκπαίδευσης χρησιµοποιούν αξιολογήσεις ικανοτήτων σε συνδυασµό µε ατοµικά 

πλάνα µάθησης προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

κάθε εργαζόµενου 

 

Χαρακτηριστικά ενός εξελιγµένου συστήµατος e - learning  Τρ. χρήση Χρήση σε 2 χρ. 

Αξιολόγηση ικανοτήτων 64% 82% 

Ατοµικά πλάνα µάθησης 48 68 

Μαθησιακοί πόροι συνδεδεµένοι µε τους οργανωσιακούς στόχους 55 76 

∆ιαδικασία και τεχνολογία για διαµοιρασµό της γνώσης 46 66 

Τεχνολογία για την παροχή πρόσβασης στη γνώση 44 70 

Πρόσβαση στο σύστηµα από όλο τον οργανισµό 34 71 

Μάθηση/Γνώση προσβάσιµη µέσω HRMS 35 65 

Online εγγραφή και διαχείριση της µάθησης 49 81 

Ηλεκτρονικός κατάλογος των µαθησιακών πόρων 48 77 

Κατανοµή και σύνταξη αναφορών µάθησης και γνώσης 48 75 

      

Πηγή: The Forum Corporation     

 

� ∆ιαµοιρασµός γνώσης – Αυτοί που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα επενδύουν στην 

τεχνολογία προκειµένου να αποκτήσουν και να µοιραστούν σχετική γνώση. Ο 

αριθµός των εταιρειών που καθιερώνουν τεχνολογικά προηγµένες κοινότητες 

µάθησης αναµένεται να αυξηθεί κατά 150%, από 21% σε 51%, σύµφωνα µε την 

έρευνα. 

 

� Τεχνολογία – Το e – learning µε τη µορφή της online παράδοσης, κατανοµής, 

εγγραφής και διαχείρισης καταλόγου προβλέπεται να επεκταθεί παγκοσµίως σε λίγα 
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χρόνια. Ακόµα και αν οι προβλέψεις της έρευνας µειώνονταν στο µισό, πάλι θα 

βρισκόµασταν εν µέσω µιας επανάστασης στη µάθηση. 

 

Ποια είναι τα προβλήµατα που παρουσιάζονται όµως; Όσο γρήγορα και αν κινούνται η 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και τα τµήµατα Εκπαίδευσης προκειµένου να υιοθετήσουν το e 

– learning, οι προσπάθειές τους προσκρούουν σε κάποια σηµαντικά προβλήµατα τα οποία 

και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

 

Προβλήµατα για το e - learning 
1. ∆ιαθέσιµος χρόνος των υπαλλήλων για εκπαίδευση 

2. Κόστος εναντίον αξίας 

3. ∆υσκολία στη µέτρηση των αποτελεσµάτων 

4. Ποιότητα των προγραµµάτων   

5. Αντιλαµβανόµενη δυσκολία χρήσης ενός τέτοιου συστήµατος 

6. Τεχνολογική υποδοµή 

7. Εσωτερική αντίσταση (τεχνολογία - κατά πρόσωπο διδασκαλία) 

 

( Simmons 2001) 

 

Χρόνος – Στην κορυφή της λίστας µε τα εµπόδια που αντιµετωπίζει το e – learning βρίσκεται 

ο χρόνος – ο χρόνος που έχουν διαθέσιµο οι υπάλληλοι για εκπαίδευση / µάθηση. Οι 

υπάλληλοι που είναι ήδη πιεσµένοι στο όριο κάνοντας απλά και µόνο τη δουλειά τους δεν 

µπορούν να αφιερώσουν τον πολύτιµο εργασιακό τους χρόνο για µάθηση (υπάρχει κάποια 

δόση ειρωνείας εδώ). Πρόκειται για ένα γενικότερο πρόβληµα αλλά υπάρχει η άποψη ότι η 

ταχύτητα και η προσαρµοστικότητα του e – learning θα καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό το 

εµπόδιο. 

 

Αξία – Κάποια από τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το e – learning αφορούν θέµατα που 

δεν µπορούν να παραλειφθούν. Η συζήτηση “κόστος εναντίον αξίας”  ανήκει σε αυτά καθώς 

τα πρώτα προγράµµατα e – learning που είχαν εµφανιστεί ήταν φτωχά σε ποιότητα. Για το 

λόγο αυτό υπήρχε δυσαρέσκεια από τους επικεφαλείς εκπαίδευσης επειδή αφενός είχαν 

ξοδέψει ένα αρκετά σηµαντικό ποσό για την εγκατάσταση του συστήµατος και αφετέρου δεν 

µπορούσαν να εκπληρωθούν οι στόχοι για τους οποίους και είχε υιοθετηθεί το πρόγραµµα. 

Υπήρχε όµως και αρνητική αντιµετώπιση από την πλευρά των µαθητευοµένων, καθώς το 

πρόγραµµα δεν τους βοηθούσε µε τη δοµή του να ξεπεράσουν τα όποια προβλήµατα είχαν 

µε το χειρισµό του αλλά και γιατί πίστευαν ότι το περιεχόµενο του δεν είχε κάποια πρακτική 

εφαρµογή και χρησιµότητα στην καθηµερινή τους εργασία. 
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Ποιότητα – Αυτοί που εµπορεύονται συστήµατα e – learning, βλέποντας τη δυσαρέσκεια 

πελατών τους αναφορικά µε το επίπεδο ποιότητας των πρώτων προγραµµάτων, έχουν 

στρέψει τις προσπάθειες τους στη βελτίωση της ποιότητας και της αξίας τους ώστε να τα 

κάνουν πιο ελκυστικά στους πελάτες τους. 

 

Μέτρηση αποτελεσµάτων – Η µέτρηση των αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε την 

επιχείρηση – όχι µόνο η ικανοποίηση των εκπαιδευοµένων και τα ποσοστά επιτυχηµένης 

ολοκλήρωσης του προγράµµατος, αλλά ακλόνητα αποτελέσµατα σε τοµείς όπως η 

βελτιωµένη παραγωγικότητα, η µείωση των σφαλµάτων και των ελαττωµατικών προϊόντων, 

µια θετική επίδραση στη συνοχή, η γρηγορότερη και πιο αποτελεσµατική εξυπηρέτηση κ.ά. – 

έχει διακόψει για λίγο καιρό τις εξερευνήσεις των υπαλλήλων στο πρόγραµµα e – learning. Αν 

δεν υπάρξει αποδεδειγµένη απόδοση του προγράµµατος, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει 

έγκριση στον προϋπολογισµό µιας εταιρείας για ένα νέο πρόγραµµα e – learning. 

 

Η δυσκολία που υπάρχει στη µέτρηση αποτελεσµάτων σε τοµείς  όπως  η καλύτερη 

εξυπηρέτηση  των πελατών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η επίδραση του e – learning σε 

αυτούς δεν εµφανίζεται άµεσα αλλά χρειάζεται και κάποιο χρονικό διάστηµα µετά την 

ολοκλήρωσή του ώστε οι υπάλληλοι να έχουν εµπεδώσει τις γνώσεις που απεκόµισαν από 

αυτό και να µπορούν να τις εφαρµόσουν σωστά ώστε να υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσµα. 

Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς η συµβολή του e – learning στη 

βελτίωση των αποτελεσµάτων καθώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να 

οδηγούν τους υπαλλήλους σε καλύτερα αποτελέσµατα (µισθολογικά κίνητρα, αλλαγή 

εργασιακού περιβάλλοντος κτλ). 

 

Αντιλαµβανόµενη δυσκολία χρήσης – Είναι σίγουρο ότι µε την εισαγωγή ενός νέου 

συστήµατος σε µια εταιρεία θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις από τους υπαλλήλους. Οι 

αντιδράσεις αυτές προέρχονται κυρίως από το φόβο που υπάρχει πάντα µε την εισαγωγή κάτι 

νέου και πρωτοποριακού αλλά και µε την άγνοια των ωφελειών που µπορούν να υπάρξουν 

από τη χρήση του. Αυτό που έχει να κάνει η εταιρεία, προτού ξεκινήσει το πρόγραµµα να 

εφαρµόζεται, είναι να ενηµερώσει µε εκπαιδευτικά σεµινάρια τους υπαλλήλους που πρόκειται 

να συµµετάσχουν σε αυτό, δίνοντάς τους µια ξεκάθαρη εικόνα για το κέρδος που θα έχει η 

εταιρεία από τη χρήση του αλλά και τη βοήθεια που θα προσφέρει σε αυτούς στην 

καθηµερινή τους εργασία. Με τον τρόπο αυτό θα προβάλλει τα θετικά του προγράµµατος 

αλλά και θα µπορέσει να ξεδιαλύνει τις όποιες απορίες και φόβους των µαθητευοµένων 

σχετικά µε το σύστηµα, παρακινώντας τους να το παρακολουθήσουν και να µάθουν από 

αυτό. 

 

Τεχνολογική υποδοµή – Η υιοθέτηση ενός προγράµµατος e – learning από µια εταιρεία 

απαιτεί ταυτόχρονα και την ύπαρξη της κατάλληλης τεχνολογικής υποδοµής για τη διεξαγωγή 

του. Αυτή µπορεί να είναι από ειδικά µηχανήµατα (υπολογιστές, περιφερειακά, καλωδιώσεις 

κτλ) µέχρι και κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Όλα τα παραπάνω σηµαίνουν ένα 
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σηµαντικό κόστος για την εταιρεία το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισµό 

της, κόστος που συνήθως επιβαρύνει για αρκετό καιρό την εταιρεία µε την αποπληρωµή του 

αλλά που µπορεί να αποφέρει πολύ µεγαλύτερα οφέλη από τη σωστή και εντατική 

αξιοποίησή του. 

Εσωτερική αντίσταση – Αποτελεί µια πραγµατικότητα το ότι εργαζόµενοι αντιδρούν στη 

χρήση της “απρόσωπης” τεχνολογίας αντί της κατά πρόσωπο διδασκαλίας. Αυτή η αντίδραση 

εµφανίζεται κυρίως σε υπαλλήλους µεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί µε 

διαφορετικά µέσα (παραδοσιακή διδασκαλία) και που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτό που έχει να κάνει η εταιρεία για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος είναι να ενηµερώσει τους υπαλλήλους αυτούς για τα οφέλη της όλης 

προσπάθειας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, και προβλέποντας ίσως ένα διαφορετικό 

τρόπο διδασκαλίας τους µε την χρήση και στοιχείων από την παραδοσιακή διδασκαλία ή ενός 

προγράµµατος που δεν θα εµβαθύνει πάρα πολύ αλλά θα τους δώσει απλά και βασικά 

στοιχεία που είναι απαραίτητα στην εργασία τους. 

 

2.7  Ε – learning και οφέλη  
 

Ο βασικός λόγος για την υιοθέτηση ενός συστήµατος e – learning είναι πολύ πιθανό να είναι 

οι οικονοµικές ανταµοιβές (Anon 2003) : Οι πιθανή εξοικονόµηση χρηµάτων από ένα σύστηµα 

τον πρώτο χρόνο από τα µειωµένα έξοδα µετακίνησης και υποδοµών µπορεί να φτάσει και 50 

µε 70%. 

 

Όµως το e – learning προσφέρει τόση ευελιξία που δηµιουργικοί εργοδότες βρίσκουν νέες 

χρήσεις για αυτό. Κάποιοι κάνουν το e – learning µέρος της επιχειρηµατικής τους 

στρατηγικής, χρησιµοποιώντας το µε σκοπό τη  βελτίωση της ποιότητας και τη µείωση του 

χρόνου στην αγορά. Μπορεί ακόµα να λειτουργήσει και ως εργαλείο δηµιουργίας συνοχής 

µέσα στην εταιρεία. 

 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα 2,2 δισεκατοµµύρια δολάρια που ξοδεύτηκαν το 2000 για το e – 

learning να φτάσουν τα 14,5 δισεκατοµµύρια δολάρια στο τέλος του 2005. Πολλοί πιστεύουν 

ότι το είναι πολύ πιθανό στο µέλλον τα µισά από τα χρήµατα που διατίθενται για εταιρική 

εκπαίδευση και επιµόρφωση να απορροφώνται από το e – learning. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, έχει διαπιστωθεί ότι το e – learning µπορεί να διαδραµατίσει και 

έναν άλλο ρόλο, αυτό του εργαλείου στρατολόγησης και συνοχής. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη 

µετάδοση του µηνύµατος προς τους πιθανούς µελλοντικούς υπαλλήλους ότι η εταιρεία 

χρησιµοποιεί την “τελευταία λέξη”  της τεχνολογίας. 
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Πέρα από τις οφέλη σε όρους χρηµάτων αποκλειστικά, το e – learning µπορεί να έχει και 

οφέλη και σε άλλους τοµείς της λειτουργίας της επιχείρησης όπως η παραγωγικότητα, η 

συνοχή και το ηθικό του προσωπικού. 

 

2.8  Λάθη προς αποφυγή κατά την ανάπτυξη συστήµατος e – learning 
 

Προτού µια εταιρεία αποφασίσει την υλοποίηση ενός συστήµατος  e -  learning ή την 

πραγµατοποίηση αλλαγών σε κάποιο σύστηµα που ήδη υπάρχει, θα πρέπει να µάθει από τα 

λάθη των υπολοίπων. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες παγίδες τις οποίες κάθε εταιρεία 

θα πρέπει να µάθει να αναγνωρίζει και να καταφέρει να ξεπερνά. 

 

� Το e- learning είναι “ της µόδας”  

 

Πολλά από τα ανώτερα στελέχη επιθυµούν να υιοθετήσουν το e- learning ακόµα και σε 

περιπτώσεις που είναι απίθανο να έχει θετικά αποτελέσµατα για την εταιρεία. Συνήθως η 

πρόταση προέρχεται από τον τοµέα Πληροφορικής, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος 

σχεδιασµός και διαδικασία. 

 

Σε µια τέτοια περίπτωση τα στελέχη δεν θα πρέπει να δράσουν βεβιασµένα αλλά προσεκτικά, 

αφού το προσωπικό του τοµέα Εκπαίδευσης αποφασίσει σε ποια περίπτωση η χρήση του e - 

learning µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα και αφού εξασφαλιστεί η υποστήριξη κάποιων 

από τα ανώτερα στελέχη στις προσπάθειες για απόκτηση των πόρων που είναι απαραίτητοι 

ώστε το σύστηµα να λειτουργήσει αποδοτικά. 

 

� Μοντέλα µάθησης 

 

Η προσέγγιση “µια λύση για όλα τα προβλήµατα” σπάνια έχει κάποιο αποτέλεσµα – 

διαφορετικοί άνθρωποι µαθαίνουν καλύτερα µε διαφορετικό τρόπο. Το να παρακολουθήσουν 

όλοι πανοµοιότυπα µαθήµατα σηµαίνει ότι κάποιοι θα αποτύχουν. Επιπροσθέτως, οι 

παραδοσιακή αξιολόγηση της εκπαίδευσης είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει µια ανακριβή 

εικόνα για το τι έχει επιτευχθεί ως προς τη µάθηση των εργαζοµένων. 

 

 Οι εταιρείες µέχρι τώρα µετράνε λάθος παράγοντες όπως η ολοκλήρωση των µαθηµάτων. 

Αυτό που θα πρέπει να µετρήσουν όµως είναι η χρήση του e – learning: για ποιο λόγο γίνεται, 

πού γίνεται και µε ποιόν τρόπο. Παράλληλα θα πρέπει να επιτραπεί στους συµµετέχοντες η 

µε βάση την επιθυµία τους εγγραφή ή αποχώρηση από µια σειρά µαθηµάτων e – learning. 
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� Ανάπτυξη της σειράς µαθηµάτων 

 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε ύλη από τον Παγκόσµιο Ιστό σε συνδυασµό µε 

συστηµατοποιηµένους παράγοντες που θα διευκολύνουν τον “µαθητή” ώστε η µάθηση να 

γίνει µέσω διαδραστικών παραγόντων. Πάντα µια εταιρεία θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι το 

e – learning είναι µόνο ένα εργαλείο για την παροχή εκπαίδευσης και τη µάθηση των 

εργαζόµενων σε αυτή. 

 

� Τεχνολογία 

 

Θα πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος προτού αγοραστεί κάποιο λογισµικό e – learning. Η 

εταιρεία θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσει µε το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος και 

έπειτα να προχωρήσει στην αγορά λογισµικού που θα µπορεί να εκπληρώσει τους στόχους 

που έχουν τεθεί. 

 

Προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες για το τι υπάρχει στην αγορά, αυτό που 

προτείνουν κάποια έµπειρα στελέχη είναι η πρόσκληση πωλητών λογισµικού να επισκεφθούν 

την εταιρεία. Εκεί θα γίνεται µια παρουσίαση της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η εταιρεία 

σχετικά µε το e – learning και θα τους ζητείται να δείξουν πώς το προϊόν τους θα µπορέσει να 

επιτύχει το στόχο που έχει τεθεί. 

 

• ∆ιαδραστικότητα 

 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητή η διαδραστικότητα σε όρους του e – learning και να συνδεθεί µε 

τους µαθησιακούς στόχους που επιδιώκονται . Αυτό που προτείνεται είναι η προσοµοίωση 

κρίσιµων σηµείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την εισαγωγή ενοτήτων που θα εγείρουν 

το ενδιαφέρον των µαθητευοµένων και θα αποσπάσουν την προσοχή τους. Αντί για µια 

γραπτή εξέταση στο τέλος των µαθηµάτων, αυτό που θα µπορούσε να γίνει είναι η 

προσοµοίωση ενός προβλήµατος και να ζητηθεί από τους µαθητευοµένους η επίλυσή του ή η 

ανάληψη των κατάλληλων µέτρων δράσης για την αντιµετώπισή του. 

 

• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης (LMS) 

 

Οι περισσότεροι από τους επικεφαλείς Εκπαίδευσης των εταιρειών χρησιµοποιούν τα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης για επεξεργασία δεδοµένων µέσω του εντοπισµού και των 

αναφορών για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης. Σε µια τέτοια περίπτωση το LMS γίνεται 

µια υπερβολικά τυπική “γραµµατέας”. Αυτό που µπορεί να γίνει είναι η εκτεταµένη χρήση του 

Συστήµατος για τον εντοπισµό της απόδοσης, καθοδήγηση και συσχέτιση της απόδοσης µε 

τα αποτελέσµατα των ετήσιων ελέγχων. Τέτοιες λειτουργίες θα µπορέσουν να 

εκµεταλλευθούν το Σύστηµα σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό. 
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• Υλοποίηση 

 

Η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει, να εγκρίνει από κοινού και να µεταδώσει κάποιες σκέψεις 

για το project του e – learning που προτίθεται να αναπτύξει. Ποιος θα αναλάβει την τελική 

έγκριση και τη γενική ευθύνη για το project; Ποιος θα παρέχει συµβουλές για τον τρόπο 

λειτουργίας; Απαντήσεις σε τέτοια και παρόµοια ερωτήµατα θα πρέπει να δοθούν από την 

έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής του συστήµατος αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση ίσως 

χρειαστεί να επαναληφθούν κάποιες διαδικασίες, κοστίζοντας έτσι χρόνο και χρήµα στην 

εταιρεία. 

 

• Επιστροφή της Επένδυσης (ROI) 

 

Πέρα από το ενδιαφέρον για τη µείωση του κόστους, η εταιρεία θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στις λειτουργικές αποδόσεις και να συλλέξει στοιχεία που αφορούν παράγοντες Επιστροφής 

της Επένδυσης, όπως η απόκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά, λιγότερες “χαµένες” πωλήσεις 

και µειωµένος χρόνος ανταπόκρισης στον ανταγωνισµό. 

 

 

Κεφάλαιο 3ο : Θεωρητικό Υπόβαθρο 

3.1 Εισαγωγή  

 
Το  κεφάλαιο αυτό  επιχειρεί να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο της καινοτοµίας της 

εφαρµογής του e-learning και περιλαµβάνει τις θεωρίες στις οποίες βασίστηκε η έρευνα. 

Πραγµατοποιείται αναλυτική περιγραφή των θεωριών µάθησης που βρίσκονται πίσω από την 

υλοποίηση οποιασδήποτε µορφής ηλεκτρονικής κατάρτισης. Αναφέρονται και αναλύονται  

θεωρίες όπως αυτή  της Προσχεδιασµένης  Συµπεριφοράς ( Theory of Planned Behavior – 

TPB), το Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας ( Technology Acceptance Model – TAM ), η 

Θεωρία της Καινοτοµίας ( Innovation Theory) καθώς και σχέση της τελευταίας µε την 

Οργανωτική δοµή ( Organizational Structure and Innovation ). 

 
 

3.2 Θεωρία της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς ( Τheory of Planned Behavior - TPB) 

 

 
Η « Θεωρία της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς ( Τheory of Planned Behavior -ΤΡΒ) του 

Icek Ajzen (1988,1991) βοηθά να κατανοήσουµε πως µπορεί να αλλάξει η συµπεριφορά των 

ανθρώπων. Η ΤPB είναι µια θεωρία που προβλέπει την προσχεδιασµένη συµπεριφορά γιατί 

η συµπεριφορά µπορεί να προγραµµατιστεί και να προσχεδιαστεί.  
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Η ΤΡΒ είναι διάδοχος της « Θεωρίας της ∆ικαιολογηµένης ∆ράσης ( Τheory of Reasoned 

Action - ΤRA) έτσι όπως διατυπώθηκε από τους Ιcek Ajzen και Martin Fishbein (1975,1980) 

µε την προσθήκη µιας ακόµη µεταβλητής, του αντιλαµβανόµενου ελέγχου. Συγκεκριµένα η 

ΤRA διατυπώθηκε έπειτα της προσπάθειας εκτίµησης της ασυµφωνίας µεταξύ στάσης και 

συµπεριφοράς. Η ΤRA ήταν συνδεδεµένη µε την εθελοντική συµπεριφορά. Αργότερα όταν 

διαπιστώθηκε ότι η συµπεριφορά δεν είχε 100% εθελοντικό χαρακτήρα και δεν µπορούσε να 

είναι ελεγχόµενη προστέθηκε όπως αναφέραµε παραπάνω η µεταβλητή του 

αντιλαµβανόµενου ελέγχου. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος θεωρείται ότι επηρεάζει τόσο την 

πρόθεση όσο και την ίδια τη συµπεριφορά. Η συγκεκριµένη µεταβλητή αναφέρεται σε 

αντιλήψεις σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων ευκαιριών και πόρων, που µπορεί 

να διαφέρει από τον πραγµατικό έλεγχο. 

 

Η ΤRA προτείνει ότι η συµπεριφορά ενός ατόµου καθορίζεται από την πρόθεσή του να 

εκτελέσει τη συµπεριφορά και η πρόθεση αυτή µε τη σειρά της είναι µια λειτουργία της στάσης 

απέναντι στη συµπεριφορά και τον υποκειµενικό κανόνα. Η καλύτερη ένδειξη της 

συµπεριφοράς είναι η πρόθεση. Η πρόθεση είναι η γνωστική αναπαράσταση της ετοιµότητας 

του ατόµου να εκτελέσει µια δεδοµένη συµπεριφορά και θεωρείται ο άµεσος πρόγονος της 

συµπεριφοράς. Η πρόθεση καθορίζεται από τρεις παράγοντες : τη στάση απέναντι στη 

συγκεκριµένη συµπεριφορά, τους υποκειµενικούς κανόνες και τη µεταβλητή του 

αντιλαµβανόµενου ελέγχου. Η ΤΡΒ  θεωρεί ότι µόνο συγκεκριµένες στάσεις απέναντι στην εν 

λόγω συµπεριφορά αναµένεται να προβλέψουν αυτή τη συµπεριφορά. Επιπροσθέτως πέρα 

από την εκτίµηση  των στάσεων απέναντι στη συµπεριφορά θα πρέπει επίσης να 

εκτιµήσουµε και τους υποκειµενικούς κανόνες των ατόµων – τα πιστεύω τους για το πώς οι 

άνθρωποι για τους οποίους ενδιαφέρονται θα εκτιµήσουν την εν λόγω συµπεριφορά. Το να 

είναι κανείς σε θέση να προβλέψει τις προθέσεις των ατόµων γνωρίζοντας αυτά τα πιστεύω 

είναι εξίσου σηµαντικό µε το να γνωρίζει κανείς τις στάσεις αυτών των ατόµων. Τέλος η 

µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου επηρεάζει τις προθέσεις. Η µεταβλητή του 

αντιλαµβανόµενου ελέγχου απευθύνεται σε άτοµα που αντιλαµβάνονται την ικανότητά τους 

να εκτελέσουν µια δεδοµένη συµπεριφορά. Αυτές οι προβλέψεις µπορούν να οδηγήσουν στην 

πρόθεση. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι : όσο πιο ευνοϊκές είναι οι στάσεις και οι 

υποκειµενικοί κανόνες καθώς και όσο πιο µεγαλύτερος είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος 

τόσο πιο δυνατή θα έπρεπε να είναι η πρόθεση του ατόµου να εκτελέσει την εν λόγω 

συµπεριφορά. 
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Organizational Behavior and Human Decision Processe s 

 

 
( Aizen 2002) 
 

Το 1995 οι Taylor και Τodd πρότειναν µια διαφορετική εκδοχή της Θεωρίας της 

Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς, η οποία στηρίζεται στο αρχικό µοντέλο του Ajzen και στη 

Θεωρία της Καινοτοµίας του Rogers ( την οποία παραθέτουµε αναλυτικά παρακάτω) , το 

αποσυντιθέµενο µοντέλο της Θεωρίας της Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς ( Decomposed 

Theory of Planned Behavior Model – DTPBM). Όπως συµπεραίνουν οι οι Taylor και Τodd « 

συγκρίνοντας τις δύο εκδοχές της ΤΡΒ, πιστεύουµε ότι υπάρχει προστιθέµενη αξία στην 

δεύτερη εκδοχή, αυξάνει την επεξηγηµατική ισχύ του µοντέλου και διαθέτει καλύτερη και 

ακριβέστερη κατανόηση των προηγηθέντων της συµπεριφοράς». 

 

Σε σχετική έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Tan και Τeo καταλήγουν ότι « Το DTPBM 

παρέχει έναν περιεκτικό τρόπο για να κατανοήσουµε πώς η στάση, οι υποκειµενικοί κανόνες 

και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος της συµπεριφοράς ενός ατόµου µπορούν να επηρεάσουν 

την πρόθεσή του να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή του e-learning στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού του [Στη θέση του ατόµου διερευνώ τη συµπεριφορά 

των επιχειρήσεων ( Pwc)]». Το µοντέλο που προτείνουν και που υιοθετώ και στη δική µου 

έρευνα, υποθέτει ότι η πρόθεση ενός ατόµου να προβεί σε e-learning εκπαίδευση µέσω 

διαδικτύου καθορίζεται από τρεις παράγοντες : 

 

� Στάση ( Attitude) : Περιγράφει την αντίληψη ενός ατόµου απέναντι στο e-learning 

 

� Yποκειµενικοί κανόνες ( Subjective Norms) :  Περιγράφουν την κοινωνική 

επίδραση σχετικά µε το e-learning  

 

� Aντιλαµβανόµενος Έλεγχος της Συµπεριφοράς ( Perceived Behavioral Control) 

: Περιγράφει τις πεποιθήσεις σχετικά µε την κατοχή των απαραίτητων πόρων και 

ευκαιριών προκειµένου να υιοθετηθεί το e-learning. 
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3.3 Το Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας ( Technology Acceptance Model – 
TAM) 
 

Το Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας ( Technology Acceptance Model – TAM), 

αναπτύχθηκε προκειµένου να εξηγήσει και να προβλέψει την αποδοχή της Τεχνολογίας της 

Πληροφορικής από άτοµα. Το ΤΑΜ βασίστηκε στη Θεωρία της ∆ικαιολογηµένης ∆ράσης ( 

Theory of Reasoned Action – TRA), η οποία διατυπώθηκε από τους Αjzen και Fishbein και 

ισχυρίζεται ότι η κοινωνική συµπεριφορά παρακινείται από τη στάση ενός ατόµου απέναντι σε 

αυτή τη συµπεριφορά, από τις πεποιθήσεις του ατόµου σχετικά µε το αποτέλεσµα που θα έχει 

η υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς και από την αξιολόγηση της αξίας που θα έχει 

καθένα από αυτά τα αποτελέσµατα. 

 

Το ΤΑΜ υιοθετεί τις αιτιακές σχέσεις της TRA προκειµένου να εξηγήσει τις συµπεριφορές 

αποδοχής της Τεχνολογίας που εκδηλώνουν τα άτοµα. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η 

Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης και η Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα από τη χρήση µιας 

συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι οι δύο καθοριστικότεροι παράγοντες υιοθέτησής της. Ο 

Davis ορίζει την αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα σαν « το βαθµό , στον οποίο ένα άτοµο 

πιστεύει ότι χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο σύστηµα θα αυξήσει την απόδοσή του στην 

εργασία του» και την αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης σαν « το βαθµό, στον οποίο ένα 

άτοµο πιστεύει ότι η χρησιµοποίηση ενός συγκεκριµένου συστήµατος δεν θα απαιτεί 

προσπάθεια». 

 

Τα υπόλοιπα δύο µέρη του ΤΑΜ είναι η στάση προς τη χρήση ( Attitude towards Use) και η 

συµπεριφορική πρόθεση για χρήση ( Behavioral Intention to Use). H στάση προς τη χρήση 

είναι η αξιολόγηση του χρήστη όσον αφορά την τοποθέτηση µιας συγκεκριµένης εφαρµογής 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η συµπεριφορική πρόθεση για χρήση είναι ένα µέτρο της 

πιθανότητας ότι ένα άτοµο θα χρησιµοποιήσει µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Η εξαρτηµένη 

τέλος µεταβλητή του ΤΑΜ είναι η πραγµατική χρήση ( Αctual Use). Συνήθως µετράται µε τη 

χρονική διάρκεια ή τη συχνότητα χρήσης µιας συγκεκριµένης εφαρµογής. Η µέχρι σήµερα 

έρευνα έχει αποδείξει την ισχύ του συγκεκριµένου µοντέλου, το οποίο είναι πια ευρέως 

αποδεκτό. 

 

Όσον αφορά την αντιλαµβανόµενη ευκολία χρήσης και την αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα στο 

διαδίκτυο, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει κάποια πρώτα συµπεράσµατα. Τα συχνότερα 

προβλήµατα όσον αφορά την ευκολία χρήσης είναι οι αργές συνδέσεις, η αδυναµία εύρεσης 

σελίδων που οι χρήστες γνωρίζουν ότι υπάρχουν, η αδυναµία οργάνωσης των σελίδων και 

των πληροφοριών που έχουν συγκεντρώσει. Επίσης η αναξιοπιστία των Sites, οι ατελείς 

αναζητήσεις και η δυσκολία εύρεσης συγκεκριµένων πληροφοριών. Η αντιλαµβανόµενη 

χρησιµότητα στο διαδίκτυο εντοπίζεται κυρίως στον όγκο της διαθέσιµης πληροφορίας, στην 

ευκολία αγοράς και στην υποστήριξη συγκεκριµένων επιχειρησιακών λειτουργιών ( Μarketing, 

Έρευνα και Ανάπτυξη). 

 



 40 

3.4 Η Θεωρία της Καινοτοµίας ( Ιnnovation Theory)  
 

Η διεθνής βιβλιογραφία αποδίδει  διαφορετικές απόψεις και ορισµούς σ’ αυτό που ονοµάζεται 

καινοτοµία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η καινοτοµία αποτελεί τον κύριο οδηγό της εταιρικής 

επιτυχίας ( Frambach and Scillewaert 2002). O Rogers (1995) στη δηµιουργική του « Θεωρία 

της ∆ιάχυσης της Καινοτοµίας» ορίζει την καινοτοµία ως µία ιδέα , πρακτική ή αντικείµενο το 

οποίο γίνεται αντιληπτό ως καινούριο από το άτοµο ή οποιαδήποτε άλλη µονάδα υιοθέτησής 

του. ΟΙ Becker και  Whisler (1967) περιγράφουν την καινοτοµία ως την πρώτη ή πρώιµη 

χρήση µιας ιδέας από έναν οργανισµό ο οποίος υπάγεται σε ένα σύνολο οργανισµών µε 

πανοµοιότυπους στόχους. Ο Mansfield (1963) από την άλλη θεωρεί ότι η καινοτοµία αποτελεί 

την αποκλειστική πρώτη χρήση από έναν οργανισµό ενός καινούριου προϊόντος, υπηρεσίας , 

διαδικασίας ή και ιδέας. Οι Burgelman και Sayles (1986) απεικονίζουν την καινοτοµία ως την 

ένωση των ευκαιριών στη σφαίρα του ανταγωνισµού µε εφευρετική τεχνολογία και καινούριες 

τεχνικές γνώσεις. Η καινοτοµία έχει διατηρήσει τη φήµη ως της απαραίτητης δράσης  από  

µέρους ενός οργανισµού του οποίου οι επιθυµητοί στόχοι παραµένουν η ανάπτυξη, η εξέλιξη 

και η κερδοφορία ( Sciulli 1998). 

 

 

Πολλοί ερευνητές εστιάζουν στα στάδιο της υιοθέτησης στη διαδικασία της καινοτοµίας. Ο 

Van de Ven (1986) ορίζει τη διαδικασία της καινοτοµίας ως την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων 

ιδεών από άτοµα τα οποία συµµετέχουν σε συναλλαγές µε άλλα άτοµα µέσα σε πλαίσια 

καθιερωµένου περιεχοµένου. Η διαδικασία της υιοθέτησης ορίζεται ως µια ακολουθία σταδίων 

πριν την αποδοχή ενός καινούριο προϊόντος ή ιδέας ( Frambach and Schillewaert 2002). Οι 

Zaltman, Duncan and Holbeck (1973) προτείνουν ένα µοντέλο δύο σταδίων της διαδικασίας 

υιοθέτησης της καινοτοµίας. Η απόφαση της υιοθέτησης έγκειται µεταξύ της αρχής και του 

σταδίου της υλοποίησης. 

 

 

Οι συγγραφείς προτείνουν πως στο αρχικό στάδιο ο οργανισµός αντιλαµβάνεται την ιδέα της 

καινοτοµίας, έπειτα αναπτύσσει µια στάση απέναντί της και αξιολογεί το καινούριου προϊόν. 

Στο στάδιο της υλοποίησης, ο οργανισµός αποφασίζει να υλοποιήσει και να χρησιµοποιήσει 

την καινοτοµία. Από µια κοινωνιολογική οπτική ο Rogers (1995) ορίζει την υιοθέτηση της 

καινοτοµίας ως µια διαδικασία η οποία αποτελείται από πέντε στάδια : Aντίληψη, ενδιαφέρον, 

αξιολόγηση, δοκιµή, υιοθέτηση. ‘’ Η υιοθέτηση είναι µία διαδικασία µέσω της οποίας περνάει 

ένα άτοµο ή οποιαδήποτε άλλη µονάδα λήψης αποφάσεων από την πρώτη γνώση µιας 

καινοτοµίας στη διαµόρφωση µιας στάσης απέναντι σ’ αυτή την καινοτοµία, σε µια απόφαση 

αποδοχής ή απόρριψης, στην υλοποίηση µιας καινούριας ιδέας και στην επιβεβαίωση αυτής 

της απόφασης’’. ( Rogers 1995) 

 

Επίσης, ερευνητές προτείνουν πως η διαδικασία υιοθέτησης της καινοτοµίας η οποία 

λαµβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, επηρεάζεται όχι µόνο από οργανωτικές 

αλλά και από περιβαλλοντικές και ενδοοργανωτικές συνθήκες ( Rogers 1995, Van de Ven 
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1986, Abrahamson 1991, Swanson και Ramiller 1997). Οι Swanson και Ramiller (1997) 

ορίζουν µια νέα άποψη για το πώς η καινοτοµία στην πράξη ετοιµάζεται να υλοποιηθεί και 

διαχυθεί µεταξύ των οργανισµών. Εισαγάγουν την έννοια του οργανωτικού  οράµατος 

(organizing vision) και εξηγούν το πώς η συλλογική και γνωστική άποψη των καινοτοµιών 

κάνει δυνατή την υιοθέτηση της καινοτοµίας των πληροφοριακών συστηµάτων. Ένα 

οργανωτικό όραµα ορίζεται ως µια εστιακή κοινοτική ιδέα για την εφαρµογή της τεχνολογίας 

της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διανοµής πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα στους 

οργανισµούς ( Swanson and Ramiller 1997). Ειδικότερα, οι συγγραφείς διαφωνούν για το ότι 

µια κοινότητα δηµιουργεί , προσλαµβάνει και αναπτύσσει ένα οργανωτικό όραµα µιας 

καινοτοµίας στην προσπάθεια της να κάνει αισθητή την καινοτοµία. Αυτό το οργανωτικό 

όραµα αναπαριστά το προϊόν της προσπάθειας των µελών αυτής της κοινότητας να κάνουν 

αισθητή(make sense of the innovation, Weick 1995) την καινοτοµία.  

 

 

Οι DiMaggio και Powell(1983) επισηµαίνουν ότι περιπτώσεις όπως το client server 

computing, το intranet και άλλες σχετικές µε συστήµατα πληροφοριών καινοτοµίες ανέρχονται 

και παίρνουν τη αισθητή  βασική τους µορφή µέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου οργανωτικού 

πεδίου. Οι Swanson και Ramiller (1997) οραµατίζονται τους «αισθητήρες( sensemakers) σαν 

τα µάτια και αυτιά του οργανισµού που σκανάρουν και µεταφράζουν µια ανεπεξέργαστη και 

ακανόνιστη ροή σηµάτων που εκπέµπουν από το περιβάλλον. Αυτό που κατά βάση κάνουν οι 

αισθητήρες ( sensemakers) ως µέρος µιας πολύπλοκης κοινότητας οργανισµών είναι η 

αναζήτηση , η συστηµατική έρευνα και η εµπλοκή στις ερµηνείες των άλλων.  Ο 

αναµενόµενος οργανισµός που πρόκειται να υιοθετήσει µια καινοτοµία καταβάλλει σηµαντική 

προσπάθεια στο να κάνει αισθητή την καινοτοµία η οποία θα είναι σχετική της κατάστασής 

του, της ιστορίας του, των αναγκών και των δυνατοτήτων του. Ένας τέτοιος οργανισµός 

συµµετέχει σε µια θεµελιώδη κοινοπραξία πόρων οι οποίες αναπτύσσονται και γίνονται 

διαθέσιµες στην ενδοοργανωτική κοινότητα που συναντούν την καινοτοµία (Swanson και 

Ramiller 1997). 

 

 

Τέλος, πολλοί συγγραφείς διατυπώνουν έναν ορισµό για την καινοτοµία και στον χώρο του e-

learning. Sciulli (1998) περιγράφει την καινοτοµία στο χώρο του e-learning ως µία ιδέα, 

προϊόν, υπηρεσία ή τεχνολογία η οποία γίνεται αντιληπτή ως κάτι καινούριο και βρίσκεται στο 

πρώιµο στάδιο της αποδοχής και της χρήσης του από το οικονοµικό κατεστηµένο. Ο 

συγγραφέας επίσης σηµειώνει πως η καινοτοµία µπορεί να αποτελέσει µια βαθµιαία και ριζική 

αλλαγή στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογικές διαδικασίες. Η αποδοχή της καινοτοµίας αποτελεί 

µια διαδικασία λήψης αποφάσεων µέσα στα πλαίσια ενός οικονοµικού θεσµού η οποία 

επηρεάζεται σηµαντικά από την οργανωτική του δοµή ( Sciulli 1998) 
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3.5 Oργανωτική δοµή και καινοτοµία ( Organizational Stucture and Innovation) 
 

H οργανωτική δοµή ( organizational structure) αναφέρεται στο σχεδιασµό ενός οργανισµού 

καθώς και στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τα ανώτερα στελέχη του οργανισµού 

όσον αφορά το συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων λήψεως αποφάσεων. Η 

έρευνα πάνω στην οργανωτική δοµή έχει εστιάσει σε τέσσερις όψεις µιας εταιρίας : 

συγκεντρωτισµός ( centralization), τυποποίηση( formalization), πολυπλοκότητα (complexity) 

και ενοποίηση (integration) (Hage and Aiken 1967, Zaltman et al 1973). Oι έρευνες που 

εξετάζουν τον σύνδεσµο µεταξύ της οργανωτικής δοµής και της καινοτοµίες είναι εκτεταµένες. 

( Burns and Stalker 1961, Rogers 1962, Hage and Aiken 1967, Zaltman et al 1973, Potter 

1995, Gallivan 2001).  

 

Ο συγκεντρωτισµός είναι ο βαθµός σύµφωνα µε τον οποίο η  δύναµη και ο έλεγχος σε ένα 

σύστηµα συγκεντρώνονται στα χέρια σχετικά λίγων ατόµων ( Ηage and Aiken 1967). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους Ηage και Aiken (1967) ο συγκεντρωτισµός εκτιµάται µε δύο 

τρόπους : συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και  βαθµός  ιεραρχίας της εξουσίας. Οι 

ερευνητές αποκαλύπτουν ότι ο συγκεντρωτισµός είναι αρνητικά συσχετισµένος µε την έννοια 

της καινοτοµίας. Και αυτό συµβαίνει διότι όσο περισσότερο δύναµη συγκεντρώνεται σε ένα 

οργανισµό τόσο λιγότερο καινοτόµος τείνει να εµφανίζεται ο εν λόγω οργανισµός ( Rogers 

1962, Lawrence and Lorsch 1967, Zaltman et al 1973, Gordon 1993). Χαµηλά επίπεδα 

συγκεντρωτισµού των αρµοδιοτήτων σε ένα οργανισµό φαίνεται να προκαλούν τη δηµιουργία 

καινοτόµων ιδεών, ενώ αυξηµένα επίπεδα συγκεντρωτισµού παρέχουν τη δυνατότητα στη 

διοικητική ιεραρχία του οργανισµού να διασφαλίσει το γεγονός ότι οι καινοτοµίες έχουν 

υιοθετηθεί από αυτόν ( Sapolsky 1967). Σ’ αυτή την περίπτωση η καινοτοµία µετατρέπεται σε 

µόδα που ακολουθείται µε ζήλο από τη διοίκηση του οργανισµού. Αυτού του είδους η 

καινοτοµία λαµβάνει χώρα όταν διάφοροι οργανισµοί που υπάγονται σε έναν όµιλο µιµούνται 

τους άλλους οργανισµούς στον ίδιο όµιλο ( Abrahamson 1991). Η αυξηµένη εµπλοκή των 

εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξασφαλίζουν στον οργανισµό  ενέργεια και 

καινοτοµία (Patchen 1970). 

 

H τυποποίηση αναπαριστά το βαθµό στον οποίο οι δραστηριότητες και οι αρµοδιότητες των 

ατόµων σε ένα οργανισµό περιορίζονται από επίσηµους κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες     

( Hage and Aiken 1967). Κάτι τέτοιο ενδείκνυται και από την κωδικοποίηση της εργασίας 

(περιγραφή  της εκάστοτε εργασίας και της υπευθυνότητας για την εν λόγω εργασία µέσα στα 

πλαίσια ενός οργανισµού) και παρατήρηση των κανόνων ( το βαθµό στον οποίο υπάρχει 

συµµόρφωση µε τους  κανόνες που έχουν τεθεί και είναι υποχρεωτικοί ) ( Zaltman et al 1973). 

Η υπόθεση που δηµιουργείται έγκειται στο ότι η αυστηρή έµφαση σε άκαµπτους κανόνες και 

διαδικασίες µπορεί να εµποδίσει τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισµό 

να αναζητήσουν νέες πηγές πληροφοριών (Zaltman et al 1973). Εκτεταµένοι κανόνες και 

διαδικασίες έχει αποδειχθεί ότι παρεµποδίζουν δηµιουργικές ιδέες και γι’ αυτό το λόγο 

εµποδίζουν την νεωτεριστική δραστηριότητα στους οργανισµούς (Hage and Dewar 1973, 

Shepard 1967, Organ and Greene 1981). Οι Organ και  Greene (1981) έδωσαν έµφαση στο 
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ότι η τυποποίηση θεωρείται πως µειώνει την αυτονοµία και η διαχείριση οποιαδήποτε 

συµβολής ως κάτι περισσότερο , καταλήγει να είναι ασήµαντη. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει 

µικρότερη πιθανότητα για τους αρµόδιους που λαµβάνουν τις  αποφάσεις  να αντιληφθούν 

καινοτόµα προϊόντα ή να προσδιορίσουν κενά απόδοσης στις λειτουργίες ενός οργανισµού.  

 

Η πολυπλοκότητα παρουσιάζει το βαθµό στον οποίο τα µέλη ενός οργανισµού κατέχουν ένα 

σχετικά υψηλό επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης ( Rogers 1962). Καθορίζεται  από τον  

αριθµό επαγγελµατικών ειδικοτήτων, τον  βαθµό επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τη 

συµµετοχή σε επαγγελµατικές δραστηριότητες ( Hage and Aiken 1967). Προηγούµενες 

έρευνες έχουν καταδείξει µια θετική σχέση µεταξύ πολυπλοκότητας και καινοτοµίας ( March 

and Simon 1958, Sheppard 1967, Daft 1978, Bantel and Jackson 1989, Ruppel and 

Harrington 1995). Όσο αυξάνει η γνώση και η εµπειρία τόσο αυξάνει και η τάση για 

νεωτεριστική απόδοση. Η πολυπλοκότητα ενθαρρύνει τα στελέχη ενός οργανισµού να 

συλλάβει και να προτείνει καινοτοµίες. Σύµφωνα µε τους March και  Simon (1958)  µια 

αυξηµένη πολυπλοκότητα  στη δοµή ενός οργανισµού  έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 

ειδικοτήτων που έχουν να κάνουν µε εξειδικευµένες υποεργασίες και την εκκίνηση 

διαδικασιών αναζήτησης αποδοτικότερων τεχνικών µε σκοπό πάντα την επίτευξη των στόχων 

του οργανισµού.  

 

Η ενοποίηση αναφέρεται στην προσπάθεια που ασκείται ή στον αριθµό των συναντήσεων 

που σχεδιάζονται προκειµένου να οργανώσουν και να συντονίσουν τα διάφορα τµήµατα ενός 

οργανισµού ( Zaltman et al 1973).Η αλληλεπίδραση µεταξύ των τµηµάτων µέσα στα πλαίσια 

ενός οργανισµού θεωρείται ως κίνητρο για κάποια νεωτεριστική δραστηριότητα ( Rogers 

1962, Sheppard 1967, Daft 1978). Καινούριες, φρέσκες ιδέες είναι πιο εύκολο να 

διαρρεύσουν µεταξύ των στελεχών ενός οργανισµού όταν στον οργανισµό αυτό υπάρχει 

υψηλό επίπεδο ενοποίησης. O Daft (1978) ανακάλυψε ότι ο βαθµός της υιοθέτησης µιας 

νεωτεριστικής δραστηριότητας σε έναν οργανισµό αυξάνεται όσο αυξηµένη παρουσιάζεται η 

συνεργασία µεταξύ των  διαφόρων µονάδων ενός οργανισµού. 

 

Η επίσηµη οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης µε τα επίπεδα της εξουσίας, την έκταση του 

ελέγχου, τους µηχανισµούς πληροφόρησης της διοίκησης, και την κατανοµή των δικαιωµάτων 

λήψης αποφάσεων φαίνεται να διευκολύνει ή να περιορίζει την υιοθέτηση καινοτόµων ιδεών. 

Παρόλα αυτά, καθώς η επίσηµη δοµή ενός οργανισµού έχει σχεδιαστεί και µπορεί εύκολα να 

αλλάξει, υπάρχουν εξίσου σηµαντικά καθιερωµένες πολιτικές στα πλαίσια ενός οργανισµού  

που δεν είναι τόσο εύκολο να δεχτούν την οποιαδήποτε αλλαγή. Παράδειγµα τέτοιων 

πολιτικών για τη δική µας έρευνα για παράδειγµα αποτελεί το θέµα της αίσθησης της 

παγκοσµιότητας σε σχέση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένας οργανισµός 

σε ένα τοπικό επίπεδο.  
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Κεφάλαιο 4ο : Σχεδιασµός και µεθοδολογία έρευνας 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια λεπτοµερής περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

για την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας. Παρουσιάζει τον πραγµατικό ερευνητικό 

σχεδιασµό που ακολουθήθηκε προκειµένου να κατανοήσουµε το πολιτιστικό, κοινωνικό και 

οργανωτικό περιεχόµενο µέσα στο οποίο µια καινοτοµία όπως η εκπαίδευση των 

εργαζοµένων µιας επιχείρησης µέσω της διαδικασίας του e-learning λαµβάνει χώρα.  

 

Επίσης γίνονται αναφορές σχετικά µε τον τρόπο που επιχειρήσαµε να συλλάβουµε  τις 

πρόσφατες και µελλοντικές ανάγκες ενός οργανισµού (Pwc) όσον αφορά την εκπαίδευση και 

εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναµικού του µέσω της υιοθέτησης της διαδικασίας του e-learning, 

τον τρόπο µε τον οποίο συλλέξαµε τις ιδέες των στελεχών του οργανισµού σχετικά µε το e-

learning και τον τρόπο µε τον οποίο συλλέχθηκαν γενικά τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας.  

 

Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να εξηγήσει την ερευνητική 

µεθοδολογία, να παρουσιάσει πως διενεργήθηκε η έρευνα, τις διαδικασίες που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή και την οργάνωση των δεδοµένων και τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν  για την ανάλυσή τους.  

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να σηµειωθεί ότι της περιγραφής του ερευνητικού 

σχεδιασµού που ακολουθήθηκε θα προηγηθεί µια σύντοµη ανασκόπηση των εναλλακτικών 

λύσεων και των αντίστοιχων πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων τους καθώς και η 

παρουσίαση της επιλεχθείσας τελικά προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία διεξήχθη η εν λόγω 

έρευνα. Γίνεται επίσης παρουσίαση και καθορισµός  τόσο των βασικών όσο και των 

δευτερευόντων πηγών των στοιχείων καθώς επίσης εξετάζεται και δικαιολογείται και  η 

ακριβής χρήση τους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. 

 

4.2 Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε µεταξύ άλλων ( Θετικιστικό –µετα-

θετικιστικό(positivist/postpositivist), κριτικό(critical)  και µεταµοντέρνο(postmodern)το 

ερµηνευτικό ή επεξηγηµατικό παράδειγµα ώστε να βοηθήσει τον ερευνητή να κατανοήσει 

καλύτερα το γενικό, κοινωνικό και οργανωσιακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µια καινοτοµία 

όπως είναι η υιοθέτηση µιας εφαρµογής e-learning στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής 

των εργαζοµένων µιας εταιρίας λαµβάνει χώρα. Οι ερµηνευτικές – επεξηγηµατικές έρευνες 

συνήθως επιχειρούν να κατανοήσουν φαινόµενα µέσω των νοηµάτων που οι άνθρωποι 

αποδίδουν σ’ αυτά ( Orlikowski and Baroudi 1991). Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των 

ερµηνευτικών – επεξηγηµατικών ερευνών η πραγµατικότητα αποτελεί προϊόν της διανοητικής 

σύνθεσης των ανθρώπων και αυτό το κοινωνικό φαινόµενο δεν µπορεί να εξεταστεί 
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ανεξάρτητα από την ατοµική συµβολή σ’ αυτή την πραγµατικότητα ( Galliers 1992). Επίσης, οι 

ερµηνευτικές – επεξηγηµατικές µέθοδοι έρευνας σε συστήµατα πληροφοριών « έχουν ως 

σκοπό να προχωρήσουν στην κατανόηση του περιβάλλοντος ενός συστήµατος πληροφοριών 

και της διαδικασίας σύµφωνα µε την οποία το σύστηµα πληροφοριών( δηλαδή η µέθοδος 

συστηµατικής συγκέντρωσης και παροχής πληροφοριών σχετικών µε την εσωτερική 

λειτουργία της επιχείρησης και το περιβάλλον της) επηρεάζει και επηρεάζεται από το 

περιβάλλον» (Walsham 1995). H παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει τη διαδικασία 

της καινοτοµίας της υιοθέτησης του e-learning  σε έναν οικονοµικό οργανισµό (Pwc). Ο 

ερευνητής επίσης αναζητά να εκτιµήσει τον τρόπο µε τον οποίο η διαδικασία της καινοτοµίας 

(της υιοθέτησης της εφαρµογής e-learning για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναµικού 

της) επηρεάζεται από το περιβάλλον αυτού του οργανισµού.  

 

Η ποιοτική έρευνα µέσω µίας µελέτης περίπτωσης, επιλέχθηκε επίσης ως µέθοδο έρευνας 

διότι επιτρέπει την εξέταση ενός φαινοµένου µέσα στο πραγµατικό του περιβάλλον. Τα 

εµπειρικά δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω ανάλυσης αρχείων και εγγράφων, ανεπίσηµων και 

επίσηµων συζητήσεων, παρατήρησης και ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων προκειµένου να 

αποσπαστούν απαντήσεις σχετικά µε τη οργανωτική δοµή και τη στάση απέναντι στο e-

learning. Απορρίφθηκε η τεχνική της συλλογής στοιχείων µέσω ερωτηµατολογίου καθότι ο 

στόχος της εν λόγω έρευνας είχε εξαρχής ποιοτικό και όχι τόσο ποσοτικό χαρακτήρα. Επίσης 

η διανοµή ενός ερωτηµατολογίου θα αποτελούσε µία χρονοβόρα διαδικασία χωρίς να 

εξασφαλίζει την ευστοχία των αποτελεσµάτων της έρευνας, σε σχέση µε τον πρωταρχικό 

σκοπό της, που είναι η εις βάθος διερεύνηση της επίδρασης της υιοθέτησης του e-learning 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός οργανισµού. 

 

Ως προσέγγιση έρευνας επιλέχθηκε [µεταξύ άλλων όπως είναι οι δηµοσκοπήσεις( surveys), η 

έρευνα δράσης ( action research), η έρευνα συσχετίσεως και τα πειράµατα( experiments)] 

αυτή της µελέτης περίπτωσης η οποία ενδείκνυται για έρευνες µικρής κλίµακας και δίνει την 

ευκαιρία να µελετηθεί σε  βάθος µια πλευρά ενός προβλήµατος σε περιορισµένη χρονική 

έκταση ( Βell 1999). Mία µελέτη περίπτωσης εξετάζει ένα φαινόµενο στο φυσικό του 

περιβάλλον, χρησιµοποιώντας πολλαπλούς τρόπους συλλογής δεδοµένων προκειµένου να 

συγκεντρώσει την απαραίτητη πληροφόρηση από µία ή πολλές οντότητες ( Benbasat et al. 

1987). H παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την κατανόηση του τρόπου σύµφωνα µε τον οποίο η 

οργανωτική δοµή ενός οικονοµικού οργανισµού διευκολύνει ή εµποδίζει την υιοθέτηση της 

εφαρµογής του e-learning στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του ανθρωπίνου 

δυναµικού του. Το φαινόµενο αυτό διερευνάται στο φυσικό περιβάλλον του οργανισµού, 

ενεργοποιώντας µεθόδους συλλογής δεδοµένων όπως είναι οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση 

και η ανάλυση αρχείων και εγγράφων σχετικά µε το θέµα. Η συνέντευξη επιλέχθηκε λόγω της 

προσαρµοστικότητάς της. Μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής είναι σε θέση να διατηρήσει την 

επαφή για να ελέγξει την πορεία ιδεών, να ερευνήσει συστηµατικά και εκτεταµένα 

συγκεκριµένες αντιδράσεις και συναισθήµατα που δεν θα µπορούσε να το κάνει ποτέ ένα 

ερωτηµατολόγιο ( Cornford and Smithson 1996). 
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4.3 Σχεδιασµός Έρευνας 

 
Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν και οδηγούν σε επιτυχία την εφαρµογή τεχνολογιών και 

καινοτοµιών όπως είναι αυτή του e-learning στα πλαίσια της καθηµερινής επαγγελµατικής 

πρακτικής. Όπως συζητήθηκε και παραπάνω η υιοθέτηση µιας καινοτοµίας αποτελεί µία 

διαδικασία λήψης αποφάσεων µέσα στα πλαίσια ενός οικονοµικού οργανισµού η οποία 

επηρεάζεται από την οργανωτική του δοµή. Όπως επίσης έχει αναφερθεί η έρευνα της 

οργανωτικής δοµής ( organizational structure research) έχει επικεντρωθεί σε τέσσερις τοµείς 

µιας εταιρίας : στον συγκεντρωτισµό, την τυποποίηση, την πολυπλοκότητα και την ενοποίηση 

( Hage and Aiken 1967, Zaltman et al 1973). Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η συγκεκριµένη 

οργανωτική δοµή της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterHouseCoopers, που αποτελεί και τη 

µελέτη περίπτωσης της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να δοµηθούν αντίστοιχα και οι 

ερωτήσεις( των συνεντεύξεων) σε κάθε µια από τις τέσσερις αυτές όψεις της εν λόγω εταιρίας. 

Σκοπός είναι να γίνει λειτουργική η οργανωτική δοµή µε τέτοιο τρόπο που να είναι 

υποστηρικτικός για τους στόχους του ερευνητή.  

 

Ο συγκεντρωτισµός µπορεί να εκτιµηθεί µε δύο τρόπους : συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

και βαθµός της ιεραρχίας της εξουσίας ( Hage and Aiken 1967). Σύµφωνα µε τους Hage και 

Aiken, η συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναπαριστά το κατά πόσο οι κάτοχοι 

διαφόρων θέσεων συµµετέχουν στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε την κατανοµή των 

πόρων  και τον καθορισµό των πολιτικών ενός οργανισµού. Ο βαθµός της ιεραρχίας της 

εξουσίας αναφέρεται σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε την εργασία που συνδέεται µε 

κάθε κοινωνική θέση ( Hage and Aiken 1967). Ο Brinkerhoff ορίζει την εξουσία ως το 

δικαίωµα του µάνατζερ, έχοντας το  πλεονέκτηµα της θέσης του και της δύναµη που αυτή του 

δίνει, να αποφασίζει, άµεσα, ή να επηρεάζει αυτό που οι άλλοι κάνουν στα πλαίσια του 

οργανισµού (Brinkerhoff 1970). Συνεπώς καθίσταται απαραίτητο να ερωτηθούν κάποιοι από 

τους εργαζόµενους της εταιρίας για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

την αντίληψή τους όσον αφορά το βαθµό της ιεραρχίας της εξουσίας. Μάνατζερ και 

εργαζόµενοι στο τµήµα του µάρκετινγκ, των πληροφοριακών συστηµάτων, του ελεγκτικού 

τοµέα και του τµήµατος ανθρωπίνου δυναµικού ερωτήθηκαν σχετικά µε µια σειρά θεµάτων 

συζήτησης προκειµένου να αποσπάσουµε αντιδράσεις σε θέµατα όπως 1. Συµµετοχή σε 

αποφάσεις για την υιοθέτηση νέων πολιτικών και υπηρεσιών, 2. Συµµετοχή σε αποφάσεις για 

την κατανοµή των πόρων όπως είναι η πρόσληψη ή προαγωγή των  νεοπροσληφθέντων, 3. 

Εµπλοκή των ανώτερων στελεχών της εταιρίας σε ενέργειες που αποφασίζουν  και εκτελούν 

οι υπάλληλοι.  

 

Η τυποποίηση υποδηλώνεται από την κωδικοποίηση της εργασίας ( περιγραφή µιας θέσης 

εργασίας και των αρµοδιοτήτων αυτής σε έναν οργανισµό) και παρατήρηση των κανονισµών ( 

στο βαθµό που η συµµόρφωση µε τους υπάρχοντες κανονισµούς είναι υποχρεωτική)(Zaltman 

et al 1973). H κωδικοποίηση των θέσεων εργασίας αποτελεί ένα µέτρο του πόσοι κανόνες 
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καθορίζουν στον κάτοχο µιας θέσης εργασίας για το πρέπει να κάνει, ενώ η παρατήρηση των 

κανόνων αποτελεί µέτρο του αν αυτοί τηρούνται ή όχι ( Hage and Aiken 1967). 

 

Η απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά την κωδικοποίηση των θέσεων εργασίας µπορεί να 

ληφθεί από τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού της εταιρίας. Έγγραφα και αρχεία µπορεί να 

παράσχουν πολύτιµη πληροφόρηση όσον αφορά την κωδικοποίηση των θέσεων εργασίας. 

Θέµατα συνέντευξης όπως : 1. Ελευθερία των υπαλλήλων στην εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, 2. Ελευθερία των υπαλλήλων να δηµιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό 

τους πρόγραµµα προκειµένου να προβούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της εργασίας 

τους, 3. Παρακολούθηση και έλεγχος των παραβιάσεων των κανονισµών της εταιρίας, 4. Η 

προσκόλληση στους κανόνες και τις διαδικασίες µπορεί επίσης να προσφέρει βαθειά γνώση 

τόσο της κωδικοποίησης των θέσεων εργασίας όσο και της παρατήρησης των κανονισµών.  

 

 

Η πολυπλοκότητα καθορίζεται από τον αριθµό των επαγγελµατικών ειδικοτήτων , τον βαθµό 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και τη συµµετοχή σε επαγγελµατικές δραστηριότητες ( Hage 

and Aiken 1967). Σύµφωνα λοιπόν µε τους Hage και  Aiken οι οργανισµοί διαφέρουν στον 

αριθµό των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που αξιοποιούν προκειµένου να πετύχουν τους 

στόχους τους και αυτή η µεταβλητή µπορεί να εκτιµηθεί εάν ερωτηθούν οι ανταποκρινόµενοι 

αν αναφέρουν τα κυριότερα καθήκοντά τους. Ο βαθµός της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

απεικονίζει τον αριθµό των επαγγελµατικών διασυνδέσεων στις οποίες ενεπλάκησαν οι 

ανταποκρινόµενοι, τον αριθµό των συναντήσεων στις οποίες παραβρέθηκαν και τον αριθµό 

των γραφείων που χρειάστηκε να διοικήσουν ή τον αριθµό των εγγράφων που παρέδωσαν σε 

επαγγελµατικές συνεδριάσεις. Το ποσοστό της επαγγελµατικής εκπαίδευσης αναφέρεται στο 

ποσοστό των ακαδηµαϊκών γνώσεων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη µορφή εκπαίδευσης. 

Θέµατα συνέντευξης όπως είναι : 1. H εκπαίδευση των εργαζοµένων έξω από τα πλαίσια της 

εταιρίας,  2. Η σχέση των εργαζοµένων µε εκπαιδευτικούς οργανισµούς έξω από τα πλαίσια 

της εταιρίας, 3. Η συµµετοχή των εργαζοµένων σε µια ποικιλία από επαγγελµατικές 

δραστηριότητες όπως είναι οι συνεδριάσεις, τα σεµινάρια εκτός της εταιρίας µπορούν να 

παράσχουν σηµαντική πληροφόρηση τόσο για την επαγγελµατική δραστηριότητα όσο και για 

την επαγγελµατική εκπαίδευση. 

 

 

Η ενοποίηση αναφέρεται στην προσπάθεια που καταβάλλεται ή στον αριθµό των 

συνεδριάσεων που σχεδιάστηκαν προκειµένου να συντονιστούν τα διάφορα τµήµατα µιας 

εταιρίας (Zaltman et al 1973). Προκειµένου να εξεταστεί ο βαθµός ενοποίησης της Pwc, είναι 

σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί  συνέντευξη από τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας σε θέµατα 

όπως : 1. Αν/µε ποιον τρόπο προωθούνται οι σχέσεις µεταξύ των τµηµάτων της εταιρίας, 2. 

Συναντήσεις και συνεδριάσεις σχετικά µε την προώθηση των σχέσεων µεταξύ των 

διαφορετικών τµηµάτων της εταιρίας .Είναι επίσης σηµαντικό να ερωτηθούν εξίσου και οι 

εργαζόµενοι προκειµένου να εξετάσουµε τον βαθµό αλληλεπίδρασης των διαφορετικών 

τµηµάτων της εταιρίας.  
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Η επίσηµη οργανωτική δοµή µε τις τέσσερις όψεις της : συγκεντρωτισµός, τυποποίηση, 

πολυπλοκότητα και ενοποίηση φαίνεται να διευκολύνουν ή να περιορίζουν την υιοθέτηση 

καινοτόµων ιδεών όπως αυτή του e-learning. Παρόλα αυτά όµως ενώ η επίσηµη οργανωτική 

δοµή µπορεί εύκολα να αλλάξει , υπάρχουν σηµαντικές καθιερωµένες πολιτικές που δεν 

µπορούν εύκολα να µεταβληθούν. Έτσι στα πλαίσια µιας πολυεθνικής εταιρίας η οποία 

ενεργοποιείται σε περισσότερες από 144 χώρες είναι λογικό ότι µπορεί να παρουσιάζει 

κάποια ευκαµψία όσον αφορά την οργανωτική δοµή των κατά τόπο υποκαταστηµάτων της, 

όµως η κεντρική πολιτική επιβάλλεται να είναι ενιαία και αµετάβλητη.  

 

Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των µηνών Οκτωβρίου και Νοεµβρίου και 

πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις τόσο των ανώτερων στελεχών της εταιρίας 

PriceWaterHouseCooopers όσο και των απλών υπαλλήλων της.  

 

Παράλληλα,  πέραν της έρευνας µε τη µορφή συνεντεύξεων χρησιµοποιήθηκε και η τεχνική 

της συµµετοχικής παρατήρησης καθώς ως εργαζόµενη στην εταιρία 

PriceWaterHouseCoopers έρχοµαι καθηµερινά σε επαφή τόσο µε την εφαρµογή του e-

learning στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής των εργαζοµένων της όσο και της 

γενικότερης δοµής της εταιρίας και του πνεύµατός και της πολιτικής της αναφορικά µε θέµατα 

όπως αυτό του e-learning. Με τη µέθοδο της παρατήρησης θα προσπαθήσουµε να 

εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η θεωρία της Προσχεδιασµένης 

Συµπεριφοράς καθώς και το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας έτσι όπως παρουσιάζονται 

παραπάνω ( κεφ. 3 §3.2 και § 3.3). Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε κάποια από 

τα  εγγενή πλεονεκτήµατα της συµµετοχικής παρατήρησης ( Βailey 1978) όπως ενδεικτικά 

είναι : 

 

� Η συλλογή δεδοµένων αναφορικά µε τη λεκτική συµπεριφορά. 

 

� Η διάκριση της συνεχιζόµενης συµπεριφοράς ενόσω αυτή λαµβάνει χώρα  και 

παράλληλη τήρηση σηµειώσεων σχετικά µε χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν. 

 

 

�  H ανάπτυξη πιο στενών σχέσεων µε τους υποκείµενους στην παρατήρηση ενώ 

επίσης  η τελευταία λαµβάνει χώρα σε πιο φυσικά περιβάλλοντα από εκείνα στα 

οποία διεξάγονται τα πειράµατα και οι δηµοσκοπήσεις  

 

 

� Η παρατήρηση είναι λιγότερο αναδραστική απ’ ότι είναι άλλοι τύποι µεθόδων 

συλλογής δεδοµένων όπως για παράδειγµα είναι τα πειράµατα που έχουν ως βάση 

τους το εργαστήριο ή οι δηµοσκοπήσεις  
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Από την άλλη θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι  µελέτες συµµετοχικής παρατήρησης έχουν 

και αυτές τους επικριτές τους. Έτσι λοιπόν οι εκθέσεις που προκύπτουν από τις συµµετοχικές 

παρατηρήσεις συχνά χαρακτηρίζονται ως : 

 

� Υποκειµενικές 

� Προκατειληµµένες 

� Ιµπρεσσιονιστικές 

� Ιδιοσυγκρασιακές 

� Ελλιπείς (ως προς τις ακριβείς ποσοστικοποιήσιµες µετρήσεις, οι οποίες αποτελούν  

τη σφραγίδα της έρευνας στις δηµοσκοπήσεις και στα πειράµατα) 

 

Κεφάλαιο 5ο : Μελέτη περίπτωσης PriceWaterHouseCoopers  

 

5.1 Εισαγωγή  

 
Το κεφάλαιο αυτό  παρουσιάζει την εταιρία PriceWaterHouseCoopers  η οποία και επιλέχθηκε 

ως µελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας. ∆ίδεται µια σύντοµη περιγραφή της εταιρίας 

τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και παγκοσµίως, καθώς η τελευταία αποτελεί µία εταιρία 

παγκοσµίου βεληνεκούς που  διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο οικονοµικό – κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  

 

5.2  Η PriceWaterHouseCoopers στην Ελλάδα  
 

Η εταιρεία PricewaterhouseCoopers προήλθε από την συγχώνευση της Pricewaterhouse µε 

την Coopers & Lybrand το 1998. Και οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν στην Ελλάδα από τις 

αρχές της δεκαετίας του΄70.Η PricewaterhouseCoopers παρέχει ένα ευρύ φάσµα 

επιχειρηµατικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε µεγάλες πολυεθνικές και Ελληνικές 

επιχειρήσεις. Πρόκειται για µια εταιρία η οποία απασχολεί παγκοσµίως περισσότερους από 

130.000 υπαλλήλου και διατηρεί 771 γραφεία σε 149 χώρες. Αποτελεί έναν από τους πιο 

δηµοφιλής εργοδότες ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα απασχολεί πάνω από 700 υπαλλήλους, 

συγκεντρώνει  23 µετόχους και διαθέτει γραφεία σε τρεις περιοχές της Ελλάδος : Στην Αθήνα, 

τον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα στο 

χώρο των Ελεγκτικών και  Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.  

 

 

Η εταιρία ανέκαθεν επένδυε στην εκπαίδευση των εργαζοµένων της καθώς από την πρώτη 

στιγµή της παρουσίας της στον ελλαδικό χώρο προχώρησε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών ( Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε 
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από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών και το Σώµα Ορκωτών Λογιστών µε σκοπό την 

επαγγελµατική µεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών του και στελεχών των 

επιχειρήσεων. Από το 2000 περίπου ξεκίνησε και η συνεργασία της εταιρίας µε τον 

αποκλειστικό εκπαιδευτικό οργανισµό ( Global Training) παροχής του παγκόσµιου 

επαγγελµατικού  τίτλου πιστοποίησης Λογιστών ( Αssociation of Chartered Certified 

Accountants – ACCA). Ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει µε επιτυχία προχωρήσει στην 

διοργάνωση σεµιναρίων ( µακροχρόνια και βραχυχρόνια) τα οποία συνδυάζουν τόσο τη 

θεωρητική προσέγγιση όσο και την πρακτική αντιµετώπιση των θεµάτων µε τη λειτουργία 

εργαστηρίων. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή της εκπαιδευτικής πολιτικής των εργαζοµένων 

συµπεριέλαβε πριν από περίπου τέσσερα µε πέντε χρόνια και την υιοθέτηση της εφαρµογής 

e-learning προκειµένου να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν τα στελέχη της µε την έννοια 

των διεθνών λογιστικών προτύπων τα οποία και τέθηκαν σε εφαρµογή από τις αρχές του 

2005. Με αυτή την κίνηση η εταιρία δικαιωµατικά προχώρησε σε µια επιτυχηµένη εφαρµογή 

ενός blended learning , όπου συνδύασε επιτυχώς τόσο τη µάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας ( 

ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, Σεµινάρια) όσο και το online learning, χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τη 

χρήση της τεχνολογίας του ∆ιαδικτύου.  

 

5.2 Η PriceWaterHouseCoopers παγκοσµίως και η ανάπτυξη του e-learning 
 

Η γνώση αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την Pwc. Η µάθηση έχει αποτελέσει 

αναπόσπαστο κοµµάτι της δραστηριότητας της εταιρίας. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση 

των αναγκών τόσο των πελατών της όσο και των δικών της, έχει  εγκαινιάσει νέους τρόπους 

µάθησης και διαχείρισης της γνώσης µε σκοπό να υπηρετήσει το σκοπό της, ο οποίος είναι η 

δηµιουργία της Pwc ως ο καλύτερος εργοδότης όσον αφορά τις επαγγελµατικές υπηρεσίες. 

Η Pwc χρησιµοποιεί την τεχνολογία του e-learning µε σκοπό να διανείµει νεωτεριστικές λύσεις 

µάθησης µέσα στα πλαίσια του οργανισµού. Η ευθύνη παροχής αυτού του είδους µάθησης 

βαραίνει ένα συγκεκριµένο γκρουπ της εταιρίας που έχει αναλάβει την όλη διαδικασία και 

πρόκειται για το Technology – Based Training Group ( TBT). Η οµάδα λοιπόν αυτή 

αναλαµβάνει και εξειδικεύεται στον σχεδιασµό, στην ανάπτυξη, τη δοκιµή και τη διανοµή 

πάνω από 100 µοντέλων µάθησης ετησίως. Από το 1996 η συγκεκριµένη οµάδα έχει 

κατακτήσει ένα από τους πιο  επικεφαλής ρόλους στη δηµιουργία καινοτόµων λύσεων 

µάθησης για την Pwc.  

 

Ως σύστηµα τεχνολογίας e-learning επιλέχθηκε το Τop Class, για το οποίο ο Τerry 

McPherson, ∆ιευθυντής του τµήµατος ΤΒΤ σηµειώνει : « Το Τοp Class αποτελεί το πιο 

ενορατικό σύστηµα e-learning που έχουµε αξιολογήσει» Όταν ο µαθητευόµενος εργαζόµενος 

εγγράφεται στο σύστηµα µπορεί εύκολα να εξερευνήσει την πανεπιστηµιούπολη της Pwc, να 

εξετάσει λεπτοµερώς  τον κατάλογο µε τα µαθήµατα που παρέχονται και είναι άµεσα 

διαθέσιµα σ’αυτόν/αυτήν και να επιλέξει γρήγορα το µάθηµα το οποίο επιθυµεί να 

παρακολουθήσει. Χαρακτηριστικά επίσης ο Τerry McPherson σηµειώνει : « Η συνεργασία στη 

µάθηση αφορά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και όχι τη φυσική αλληλεπίδραση». Τα 
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αποτελέσµατα όλων των τεστ είναι προσβάσιµα σε όλους τους µαθητευοµένους 

εργαζόµενους µέσω ενός συστήµατος µε κωδικό ασφαλείας, το οποίο αυξάνει την 

αποδοτικότητα της χρήσης ενός παγκόσµιου στοιχείου αναγνώρισης ( Global User 

Identification – GUID) µέσα στα πλαίσια του οργανισµού. Όταν επίσης ο µαθητευόµενος 

εργαζόµενος ολοκληρώνουν την παρακολούθηση µιας ενότητας, υπάρχουν ερωτήσεις για τις 

οποίες πρέπει να δοθούν συγκεκριµένες απαντήσεις. Ένα εργαλείο όπως είναι το Top Class 

επιτρέπει στον µαθητευόµενο να γυρίσει πίσω στο σενάριο της µάθησης, να επικοινωνήσει µε 

τον αντίστοιχο εκπαιδευτή ή τον ειδικό τέτοιων θεµάτων και να απαιτήσει διάλογο, κάτι που 

αποτελεί έναν δυναµικό και σηµαντικό τρόπο µάθησης των εργαζοµένων.  

 

Η Pwc επιµένει στην υιοθέτηση ενός συστήµατος συνεχής επαγγελµατικής εκπαίδευσης          

( Continuous Professional Education – CPE) για κάθε ένα εργαζόµενο  της παγκοσµίως. Κάθε 

εργαζόµενος θα πρέπει να ολοκληρώνει το λιγότερο 120 ώρες εκπαίδευσης σε ένα διάστηµα 

τριών χρόνων. Η  Pwc, εκτιµά ότι εξοικονοµεί περίπου  $15.000 µε $20.000 για κάθε 

εργαζόµενο το χρόνο µε τη µετάβαση της εκπαίδευσης από την αίθουσα διδασκαλίας στο 

∆ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του ∆ιαδικτύου ( Web Based Technology ) και το 

Τop Class. Πετυχαίνει επίσης και επιπρόσθετα οφέλη και πιο αποδοτικές υπηρεσίες στους 

πελάτες, καθώς οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση 

προκειµένου να ολοκληρώσουν ένα project, παραµένοντας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, 

έχοντας πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφόρηση, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 

αντίστοιχη εκπαίδευση και την ευκαιρία να θέσουν  την καινούρια γνώση που µόλις έλαβαν σε 

άµεση εφαρµογή.  

 

Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας έτσι όπως αναλύθηκαν 

σύµφωνα µε το θεωρητικό υπόβαθρο όπως αυτό συζητήθηκε προηγουµένως. 

 

Κεφάλαιο 6ο : Αποτελέσµατα της έρευνας  

 

Στην περίπτωση λοιπόν της PriceWaterHouseCoopers φαίνεται πως η κατανοµή των πόρων 

πληροφόρησης και των πολιτικών της εταιρίας  καθορίζονται µε  βάση τη συλλογική εργασία 

και  τη διασταύρωση των λειτουργιών των εκάστοτε  οµάδων ανάπτυξης. Ο µάνατζερ του 

τµήµατος Μάρκετινγκ δήλωσε σχετικά : 

 

« Οι οµάδες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εταιρίας µας · αποτελούν τον ζωντανό οργανισµό 

και δίνουν σάρκα και οστά στην εταιρική στρατηγική και πολιτική» 

 

Είναι εξίσου φανερό  ότι η εταιρία ενθαρρύνει τη συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Ένα µεγάλο µέρος των εργαζοµένων αναφέρουν ότι έχουν επιρροή σε 

εποπτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την οµαδική τους εργασία · σ’ αυτό το σηµείο είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα µέλη των οµάδων εργασίας είναι σε θέση να αλλάζουν οµάδες 
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εφόσον ο επιθεωρητής της οµάδας είναι πεπεισµένος ότι η συµµετοχή τους θα είναι 

µεγαλύτερης σηµασίας σε µία άλλη  οµάδα. Τέλος, η κατανοµή των πόρων της εταιρίας όπως 

είναι για παράδειγµα η πρόσληψη και η προαγωγή στελεχών φαίνεται να αποτελεί συλλογική 

απόφαση. Ένα στέλεχος της εταιρίας αποκρίθηκε σχετικά : 

 

« Οι προαγωγές αποφασίζονται βάση των ατοµικών και οµαδικών µας αναφορών και 

αξιολογήσεων (appraisals), οι οποίες χρησιµοποιούνται από τα ανώτερα στελέχη προκειµένου 

να αποτιµήσουν τη δουλειά και τη συµβολή µας. Συµπεριλαµβάνουν επίσης προτάσεις για 

βελτίωση των διαδικασιών της δουλειάς ή ακόµα και την πρόσληψη καινούριου προσωπικού». 

 

Η κωδικοποίηση των καθηκόντων εργασίας και η παρατήρηση των κανονισµών έγκειται στις 

παρακάτω δηλώσεις . Ένα στέλεχος της εταιρίας σηµείωσε σχετικά : 

 

« Ένα άτοµο είναι σε θέση να πάρει τις δικές του/της αποφάσεις χωρίς να ενηµερώσει σχετικά 

τον µάνατζερ, απλά πρέπει να συννενοηθεί µε τον επικεφαλή της οµάδας (team leader), ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του project που έχει αναλάβει η εκάστοτε οµάδα». 

 

Έγινε σαφές από την παρακάτω δήλωση του µάνατζερ του τµήµατος Μάρκετινγκ πως η 

συγκεκριµένη εταιρία δεν έχει αυστηρούς κανόνες που να ορίζουν µε ακρίβεια τι πρόκειται να 

κάνει ο κάθε εργαζόµενος προκειµένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 

Και αυτό συµβαίνει διότι :  

 

« ∆εν πιστεύουµε σε αυστηρούς κανόνες και µηχανικούς τρόπους εργασίας, στο σύγχρονο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον υπάρχει έντονη η ανάγκη για πιο εύκαµπτους τρόπους δουλειάς. Η 

παραδοσιακή προσκόλληση σε κανόνες και διαδικασίες έχουν δώσει το µέρος τους στην 

ελευθερία πράξεων και της καινοτοµίας» [ Μarketing manager]. 

 

 

Πριν προχωρήσουµε στα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σχετικά µε το θέµα της 

πολυπλοκότητας, θα πρέπει να αναφέρουµε σ’ αυτό το σηµείο τη σηµαντικότητα των 

αποτελεσµάτων της έρευνας που διενήργησε η  ίδια εταιρία ( Pwc) σχετικά µε το θέµα αυτό 

στα πλαίσια µιας ετήσιας παγκόσµιας έρευνας της Pwc για τα ανώτερα στελέχη και 

συγκεκριµένα αναφορικά µε το θέµα της παγκοσµιοποίησης και της πολυπλοκότητας ως 

αναπόφευκτες δυνάµεις στην µεταβαλλόµενη οικονοµία. Παρακάτω παρουσιάζεται η σύνοψη 

της εν λόγω έρευνας, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα συµπεράσµατα στα οποία 

αυτή κατέληξε :  

 

 Η 9η ετήσια παγκόσµια έρευνα της PricewaterhouseCoopers για τα ανώτατα στελέχη (CEO) 

Globalisation and Complexity: Inevitable Forces in a Changing Economy σκιαγραφεί το πεδίο 

δράσης των επιχειρήσεων ανά τον κόσµο, στο πλαίσιο της σηµερινής παγκόσµιας οικονοµίας. 

Η εν λόγω έρευνα, στην οποία συµµετείχαν περισσότερα από 1.400 ανώτατα στελέχη από 45 

χώρες περιλαµβανοµένης της Ελλάδας, έθεσε ερωτήµατα αναφορικά µε την παγκοσµιοποίηση 
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και την αυξηµένη πολυπλοκότητα του σηµερινού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Οι 

διαπιστώσεις της έρευνας αποκαλύπτουν αισιόδοξη στάση ως προς τις διαρκείς προοπτικές 

της παγκοσµιοποίησης, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα (οι λεγόµενες 

οικονοµίες BRIC από τα αρχικά τους στα αγγλικά) και απεικονίζουν ένα πολύπλοκο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί δραστική στρατηγική διαχείριση.    

 

Η έρευνα αποτελείται από τα ακόλουθα δύο µέρη: 

 

• Το νέο επίκεντρο του παγκόσµιου οικονοµικού ενδιαφέροντος: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 

Κίνα 

• Πολυπλοκότητα: Η διαχείριση του αναπόφευκτου 

 

  

Πολυπλοκότητα: Η διαχείριση του Αναπόφευκτου 

 

Η παγκόσµια επέκταση των επιχειρήσεων οδηγεί αναπόφευκτα σε πιο πολύπλοκες εµπορικές 

δραστηριότητες και αυξάνει τη σηµασία των γεωπολιτικών δυνάµεων. Κάποιες πηγές 

πολυπλοκότητας µπορεί να δηµιουργούν αξία, ειδικότερα όταν έχουν τη µορφή νέων αγορών, 

πελατών, προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, άλλες πηγές πολυπλοκότητας, ιδιαίτερα εκείνες 

που είναι εκτός του ελέγχου των ανωτάτων στελεχών, µπορούν να καταστρέψουν την αξία.          

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 9ης ετήσιας παγκόσµιας έρευνας της 

PricewaterhouseCoopers  

για τα ανώτατα στελέχη (CEO), η παγκοσµιοποίηση αυξάνει την πολυπλοκότητα. Όπως ήταν 

αναµενόµενο  η διαχείριση της πολυπλοκότητας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τα 

ανώτατα στελέχη της έρευνάς, τα οποία δήλωσαν ότι πρέπει να χειρίζονται επιτυχώς την 

πολυπλοκότητα όταν ενισχύει την αξία, και να την απλουστεύουν στην αντίθετη περίπτωση.  

 

Η έρευνά, ωστόσο, αποκαλύπτει µία σηµαντική απόκλιση µεταξύ της αντίληψης που έχουν τα 

ανώτατα στελέχη για την πολυπλοκότητα, και της ικανότητάς τους να τη διαχειρίζονται 

αποτελεσµατικά.      

 

Ενώ πάνω από τα ¾ των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το επίπεδο της πολυπλοκότητας στις 

επιχειρήσεις τους είναι υψηλότερο απ’ όσο ήταν πριν από τρία χρόνια, η ικανότητά τους να 

χειρίζονται αποτελεσµατικά αυτή την αύξηση µάλλον εξαρτάται από τον έλεγχο που ασκούν 

στις πηγές πολυπλοκότητας. Οι επιχειρήσεις µπορούν µεν να διαχειρίζονται εµπορικές 

δραστηριότητες για παράδειγµα, αλλά δεν µπορούν παρά µόνο να επηρεάζουν παράγοντες 

όπως είναι οι γεωπολιτικές δυνάµεις.    

 

Η συντριπτική πλειονότητα (86%) των ερωτηθέντων απάντησε ότι η επιχείρησή τους 

εµπλέκεται σε τρεις ή περισσότερες εµπορικές δραστηριότητες που αυξάνουν την αξία αλλά 

και την πολυπλοκότητα, συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίασης νέων προϊόντων και 
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υπηρεσιών, της επέκτασης των δραστηριοτήτων σε νέες χώρες, της ανάθεσης εταιρικών 

λειτουργιών σε τρίτα µέρη, και του σχηµατισµού στρατηγικών συµµαχιών. Στην κορυφή του 

καταλόγου των δραστηριοτήτων που αυξάνουν περισσότερο την πολυπλοκότητα για τις 

επιχειρήσεις είναι η επέκταση τους σε νέες χώρες (65%), η συµµετοχή σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές (65%), και η παρουσίαση νέων προϊόντων και/ή υπηρεσιών (58%). Τον µικρότερο 

βαθµό πολυπλοκότητας προκαλεί η ανάθεση εταιρικών λειτουργιών σε τρίτα µέρη (36%).  

 

Τα ανώτατα στελέχη της έρευνας επιδιώκουν µε επιθετικό τρόπο δραστηριότητες που 

προκαλούν πολυπλοκότητα στις χώρες  BRIC. Από το 71% που σχεδιάζει να 

δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά σε τουλάχιστον µία από τις χώρες BRIC τα επόµενα τρία 

χρόνια, το 61% σχεδιάζει να ξεκινήσει τρεις ή περισσότερες δραστηριότητες που αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα. Τα ανώτατα στελέχη της έρευνας υποστηρίζουν στην πλειονότητά τους ότι τα 

πλεονεκτήµατα των εµπορικών δραστηριοτήτων που προκαλούν πολυπλοκότητα είναι πολύ 

περισσότερα από τα µειονεκτήµατα.     

 

Ενώ τα ανώτατα στελέχη έχουν κάποιο έλεγχο της πολυπλοκότητας που σχετίζεται µε τις 

εµπορικές επιδιώξεις τους, στο πεδίο των γεωπολιτικών δυνάµεων ασκούν µόνο επιρροή. 

Αυτές οι δυνάµεις επιφέρουν αυξηµένο κόστος και κινδύνους σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες 

σε «µέτριο» ή «υψηλό» βαθµό, και περιλαµβάνουν διεθνείς και εθνικούς νόµους και ρυθµίσεις, 

ενέργειες των ανταγωνιστών, καθώς και τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών.  

 

Οι γεωπολιτικοί παράγοντες µε τις λιγότερες πιθανότητες για πρόκληση πολυπλοκότητας είναι 

η γλώσσα και οι πολιτισµικές διαφορές, καθώς και οι µεταβαλλόµενες συµπεριφορές και 

προσδοκίες του εργατικού δυναµικού. Ίσως λόγω της έλλειψης ελέγχου επί των γεωπολιτικών 

δυνάµεων, περισσότερα ανώτατα στελέχη της έρευνας χαρακτήρισαν αυτές τις εξωτερικές 

δυνάµεις ως παράγοντες που συµβάλλουν στην πολυπλοκότητα περισσότερο από τις 

εµπορικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες δεν εκφράζουν ανησυχίες για το εάν οι 

γεωπολιτικές πηγές πολυπλοκότητας βλάπτουν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις τους από άποψη 

αύξησης κερδών και εσόδων (29% και 22% αντίστοιχα) ή πτώσης της τιµής µετοχής των 

εταιρειών τους (11%).  Όµως, τα υψηλότερα επίπεδα κόστους και κινδύνων είναι σαφώς 

προβληµατικά. 

 

Πάνω από ¾ των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η διαχείριση της θετικής και η µείωση της 

περιττής  πολυπλοκότητας αποτελούν υψηλή προτεραιότητα (77% και 78% αντίστοιχα). 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (97%) εφαρµόζουν τουλάχιστον ένα πρόγραµµα για τη µείωση της 

πολυπλοκότητας στις επιχειρήσεις τους, ενώ το 77% εφαρµόζει πέντε ή περισσότερα τέτοια 

προγράµµατα. Τα ανώτατα στελέχη εστιάζουν τις δραστηριότητες για τη µείωση της 

πολυπλοκότητας κυρίως στους τοµείς της τεχνολογίας πληροφορικής (84%) και της 

οργανωτικής δοµής (79%). ∆εν αφιερώνουν την ίδια προσοχή για µείωση της 

πολυπλοκότητας σε χώρες όπου η εταιρεία τους διεξάγει επιχειρηµατικές δραστηριότητες, ή 

στο offshoring. Ωστόσο, έστω και ως ο τοµέας προσοχής µε τη χαµηλότερη προτεραιότητα, το 

offshoring τίθεται ως στόχος για µείωση της πολυπλοκότητας από το 26% των ερωτηθέντων.  
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Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε επίσης βαθµολόγηση των επτά ακόλουθων προϋποθέσεων 

που επηρεάζουν την ικανότητα µίας εταιρείας ως προς τη διαχείριση της πολυπλοκότητας:  

1.) Εξαιρετικά ικανοί άνθρωποι 

2.) Αποτελεσµατικές επικοινωνίες 

3.) Ικανότητα εντοπισµού δραστηριοτήτων που δηµιουργούν πολυπλοκότητα  

4.) Ικανότητα εντοπισµού δραστηριοτήτων που καταστρέφουν την αξία 

5.) Ευθυγράµµιση της τεχνολογίας πληροφορικής µε τις επιχειρηµατικές διαδικασίες  

6.) Ικανότητα µέτρησης πολυπλοκότητας 

7.) Κοινό εταιρικό πλαίσιο για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας 

 

Ενώ αναγνωρίζουν τη σηµασία τους, σε γενικές γραµµές τα ανώτατα στελέχη ανέφεραν ότι οι 

επιδόσεις τους αναφορικά µε τις παραπάνω επτά προϋποθέσεις δεν είναι πολύ καλές – τα 

ποσοστά των ανωτάτων στελεχών που βαθµολόγησαν την απόδοσή τους ως «πολύ καλή» για 

καθεµία από τις παραπάνω προϋποθέσεις κυµαίνονται από 4% έως 17%. 

 

Κατά ειρωνικό τρόπο, οι προϋποθέσεις που τα ανώτατα στελέχη έκριναν ως τις κρισιµότερες 

για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας είναι εκείνες σε σχέση µε τις οποίες τα ανώτατα στελέχη 

πιστεύουν ότι οι εταιρείες τους έχουν τη χειρότερη απόδοση. Για παράδειγµα, υπάρχει µία 

απόκλιση της τάξης του 38% µεταξύ των ανωτάτων στελεχών που χαρακτηρίζουν την 

απασχόληση εξαιρετικά ικανών ανθρώπων ως πάρα πολύ σηµαντική, και των ανωτάτων 

στελεχών που βαθµολογούν τις επιδόσεις τους σχετικά µε αυτήν την προϋπόθεση ως πολύ 

καλές.  

 

Αυτή και άλλες αποκλίσεις ως προς τις προϋποθέσεις κυµαίνονται από 38% έως 12%, µε την 

«ικανότητα για µέτρηση της πολυπλοκότητας» και το «κοινό εταιρικό πλαίσιο για τη διαχείριση 

της πολυπλοκότητας» να σηµειώνουν τις µικρότερες αποκλίσεις σε ποσοστά.  

 

Από την έρευνά µας προέκυψε µία ενδιαφέρουσα διαπίστωση: όσο πιο σηµαντική κρίνουν τα 

ανώτατα στελέχη κάποια προϋπόθεση, τόσο µεγαλύτερη η έλλειψή της. Αυτές οι αποκλίσεις 

µεταξύ της αντίληψης των ανωτάτων στελεχών για την πολυπλοκότητα και της ικανότητάς τους 

να τη διαχειριστούν, σηµατοδοτούν τους τοµείς όπου χρειάζεται κριτική ανάλυση. Για την 

αποτελεσµατική διαχείριση της πολυπλοκότητας, τα ανώτατα στελέχη θα πρέπει να 

αναπληρώσουν αυτές τις ελλείψεις.       

 
Η έρευνά της PwC αποκάλυψε κι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

των ανωτάτων στελεχών, εκείνοι που πιστεύουν ότι οι εταιρείες τους αποδίδουν πολύ καλά σε 

ορισµένους τοµείς διαχείρισης της πολυπλοκότητας, πιστεύουν επίσης ότι αποδίδουν καλά 

και σε άλλους τοµείς. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτές τις διαπιστώσεις, όταν οι εταιρείες εστιάζουν 
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σε ορισµένες προϋποθέσεις, όπως η µέτρηση της πολυπλοκότητας και το κοινό εταιρικό 

πλαίσιο για τη διαχείρισή της, οι εταιρείες µπορούν να βελτιωθούν στην αποτελεσµατική 

διαχείριση της πολυπλοκότητας συνολικά.            

 
Για παράδειγµα, κατά µέσο όρο, από σχεδόν όλες τις επτά προϋποθέσεις, µόνο 11% των 

1.410 ανωτάτων στελεχών δίνουν στις επιχειρήσεις τους τον βαθµό «πολύ καλά». Ωστόσο, 

αυτός ο µέσος όρος είναι πολύ υψηλότερος για τα ανώτατα στελέχη που δηλώνουν ότι είναι 

«πολύ καλοί» στη µέτρηση της πολυπλοκότητας (58%), που σηµαίνει ότι όταν οι εταιρείες 

µετρούν την πολυπλοκότητα, τη διαχειρίζονται συγχρόνως. Παρόµοια επιτυχία σηµειώνεται 

από τα ανώτατα στελέχη που διαθέτουν γενικό εταιρικό πλαίσιο για τη διαχείριση της 

πολυπλοκότητας (55%). Η πολύ καλή απόδοση ως προς αυτές τις δύο προϋποθέσεις αυξάνει 

δραστικά την πιθανότητα πολύ καλής απόδοσης και στις άλλες πέντε. 

 

Παραδόξως, ελάχιστα ανώτατα στελέχη θεωρούν τη µέτρηση της πολυπλοκότητας και τη 

λειτουργία κοινού εταιρικού πλαισίου ως εξαιρετικά σηµαντικά, ενώ ένας ελάχιστος αριθµός 

ανωτάτων στελεχών βαθµολογεί την απόδοση της εταιρίας τους σχετικά µε αυτές τις 

ικανότητες ως πολύ καλή. Συγχρόνως, η απασχόληση εξαιρετικά ικανών προσώπων, η 

ικανότητα που αναφέρεται πιο συχνά από τα ανώτατα στελέχη ως πάρα πολύ σηµαντική, 

ελάχιστα επηρεάζει τη βαθµολογία «πολύ καλά» για άλλες προϋποθέσεις. Ενώ οι εξαιρετικά 

ικανοί άνθρωποι είναι σηµαντικοί για όλες τις επιχειρήσεις, δεν θεωρούνται η νούµερο ένα 

λύση για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας.    

 

Μεθοδολογία της έρευνας που διεξήγαγε η Pwc 

 

Για την 9η ετήσια παγκόσµια έρευνα της PricewaterhouseCoopers για τα ανώτατα στελέχη 

(CEO), πραγµατοποιήθηκαν 1.410 συνεντεύξεις µε ανώτατα στελέχη σε 45 χώρες σε όλο τον 

κόσµο, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2005.  Στην έρευνα συµµετείχαν και επικεφαλής 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τη συνολική προσπάθεια συντόνισε η 

µονάδα PricewaterhouseCoopers International Survey Unit, που εδρεύει στο Μπέλφαστ της Β. 

Ιρλανδίας, σε στενή συνεργασία µε µία οµάδα project manager και µελών της διεθνούς 

συµβουλευτικής επιτροπής των partners της PricewaterhouseCoopers. 

 

Το 23% των εταιρειών των ερωτηθέντων δηλώνει έσοδα άνω του ενός δισεκατοµµυρίου 

δολαρίων, το 10% δηλώνει έσοδα $500 εκ. έως $1 δις, το 58% δηλώνει λιγότερα από $500 

εκ., και 9% δεν ανέφερε στοιχεία εσόδων. Σε περιφερειακό επίπεδο, η υψηλότερη 

συγκέντρωση εταιρειών µε έσοδα άνω του  $1 δις είναι στην Ασία-Ειρηνικός (34%), στην 

Ευρώπη (30%) και τις ΗΠΑ (16%). Οι εταιρείες του 52% των φετινών ερωτηθέντων είναι 

εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών.  
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Η παραπάνω έρευνα ενισχύει τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σχετικά µε το θέµα 

της πολυπλοκότητας, η οποία συµπεραίνει πως ο βαθµός της πολυπλοκότητας για την Pwc 

είναι ιδιαίτερα υψηλός , καθώς ο αριθµός των επαγγελµατικών ειδικοτήτων , ο αυξηµένος 

βαθµός της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η συµµετοχή του προσωπικού σε 

επαγγελµατικές δραστηριότητες το υποδεικνύουν. Η σύνταξη και µόνο του γκρουπ που είναι 

υπεύθυνο για την εφαρµογή του e-learning παγκοσµίως (ΤΒΤ) αποτελεί απόδειξη της 

αυξηµένης πολυπλοκότητας. Ένας εκ των  µάνατζερ του ελεγκτικού τµήµατος δήλωσε σχετικά 

: 

 

« Μπορώ να βρω απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις µου και να µάθω για καινούρια τµήµατα 

σεµιναρίων και εκπαιδευτικών ενοτήτων µόνο µε ένα κλικ του ποντικιού µου. Το e-learning 

παρέχει γνώση και εκπαίδευση η οποία είναι µόλις ένα κλικ µακριά µου · η εκπαίδευση µέσω 

του ∆ιαδικτύου µας προσφέρει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού µας σε 

χαµηλό κόστος και µε λιγότερο κόπο. Είµαστε πραγµατικά ικανοποιηµένοι που οι άνθρωποί 

µας χρησιµοποιούν αυτό το εργαλείο στην καθηµερινή τους εργασία». 

 

 

∆ιατυπώθηκε επίσης σχετικά το εξής : 

« Οργανώνουµε µια σειρά σεµιναρίων τόσο µακροχρόνιων όσοι και βραχυχρόνιων κατά τη 

διάρκεια κάθε χρόνου, στα οποία µπορεί να συµµετέχει κάθε εργαζόµενος. Αποτελεί επίσης 

προτεραιότητά µας να παρέχουµε οικονοµική ενίσχυση στους εργαζόµενους που επιλέγουν να 

παρακολουθήσουν τόσο το µεταπτυχιακό πρόγραµµα που προσφέρει το ΙΕΣΟΕΛ, όσο και το 

αντίστοιχο του ACCA». [ Μάνατζερ του Ανθρωπίνου ∆υναµικού]  

 

Τέλος, η Pwc παρουσιάζει επίσης ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ενοποίησης έτσι όπως αυτή 

καθρεφτίστηκε στις απαντήσεις του κάθε συνεντευξιαζόµενου.  

 

« Τα τµήµατα λειτουργούν έχοντας στενή σχέση και αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Το τµήµα 

των Πληροφοριακών Συστηµάτων για παράδειγµα σε σχέση µε το τµήµα Μάρκετινγκ είναι σε 

µεγάλο βαθµό συνδεδεµένα. Λαµβάνουν χώρα συχνά  συνεδριάσεις στις οποίες 

πραγµατοποιείται διασταύρωση ιδεών και  γνώσεων αναφορικά µε νέες υπηρεσίες µεταξύ των 

δύο τµηµάτων». [ Μarketing manager]  

 

« Η Pwc αποτελεί ένα ανοικτό σύστηµα όπου οι εργαζόµενοι από όλα τα τµήµατα µπορούν να 

εκφράσουν τις εµπειρίες και τις ιδέες τους. Πιστεύουµε πως κάθε εργαζόµενος, όποια και αν 

είναι η θέση του µέσα στην εταιρία, έχει κάτι ενδιαφέρον να πει. Η Pwc ακούει τους πάντες. 

Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι γίνονται προσπάθειες να προωθηθούν οι σχέσεις 

µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων προκειµένου να διευκολυνθούν η επικοινωνία των ιδεών και 

των γνώσεων».[ Ηuman Resources Manager] 
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Κεφάλαιο 7ο :  Συµπεράσµατα  

Η παρούσα εργασία έχει δοµηθεί σε εφτά ενότητες. Στην εισαγωγή παρουσιάστηκε το 

ερευνητικό πρόβληµα, οι στόχοι και οι περιορισµοί της έρευνας καθώς και η 

PriceWaterHouseCoopers ως µελέτη περίπτωσης. Στη δεύτερη ενότητα  πραγµατοποιήθηκε 

µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε το e-learning .Η ενότητα αυτή είχε ως στόχο να 

παρουσιάσει γενικά το φαινόµενο του e-learning και να το συσχετίσει µε την εφαρµογή του 

από έναν οργανισµό στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του ανθρωπίνου δυναµικού 

του. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της Θεωρίας της 

Προσχεδιασµένης Συµπεριφοράς, Το Μοντέλο της Αποδοχής της Τεχνολογίας, της Θεωρίας 

της Καινοτοµίας και της ∆οµής ενός οργανισµού σε σχέση µε την τελευταία. Η µεθοδολογία 

της έρευνας παρουσιάστηκε στην τέταρτη ενότητα σύµφωνα µε την οποία καταβλήθηκε η 

προσπάθεια ερµηνείας του θεωρητικού υπόβαθρου που συζητήθηκε προηγουµένως. Η 

µελέτη περίπτωσης παρουσιάστηκε στην πέµπτη ενότητα η οποία ακολουθείται από την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας στην έκτη ενότητα. Η παρούσα έρευνα καταλήγει 

σε συµπεράσµατα στην έβδοµη ενότητα µε το να συνοψίζει την όλη διατύπωση της έρευνας 

και µε το να παρουσιάζει τους περιορισµούς και τις προτάσεις για µελλοντική έρευνα.  

 

Εύκαµπτη δοµή µε χαµηλά επίπεδα συγκεντρωτισµού και ιεραρχίας καθώς επίσης και υψηλά 

επίπεδα πολυπλοκότητας και ενοποίησης φαίνεται να προωθούν τις νεωτεριστικές ιδέες και 

να παρέχουν το κατάλληλο οργανωτικό περιβάλλον για την υιοθέτηση µιας εφαρµογής  e-

learning.Η παρούσα έρευνα υποδεικνύει ότι η  PriceWaterHouseCoopers – µία πολυεθνική 

εταιρία µε χαµηλά επίπεδα συγκεντρωτισµού και τυποποίησης και υψηλά επίπεδα 

πολυπλοκότητας – απαρτίζεται από ένα ακόµη πιο δηµιουργικό οργανωτικό περιβάλλον. Ένα 

οργανωτικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από την αυξηµένη συµµετοχή των 

εργαζοµένων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και  την παρουσία µικρού αριθµού 

κανονισµών και διαδικασιών που επηρεάζουν αυτούς που λαµβάνουν αποφάσεις. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά απαρτίζουν ένα γόνιµο έδαφος όπου η καινοτοµία του e-learning έγινε εύκολα 

και επιτυχηµένα αποδεκτή.  

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση της εφαρµογής 

του φαινόµενου του e-learning από την πλευρά των επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί η µέχρι 

τώρα έρευνα πάνω σ’ αυτό το επιστηµονικό επίπεδο καθώς και οι περισσότερες εφαρµογές 

e-learning προέρχονται από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.  Η παρούσα λοιπόν έρευνα 

αποτελεί µία προσπάθεια να προωθήσει την προοπτική του e-learning από την πλευρά µιας 

επιχείρησης σε σχέση µε την τεχνολογική και κοινωνική προοπτική του έτσι όπως 

παρουσιάζεται από τη σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, συντέλεσε στη βελτίωση των  γνώσεών 

µας όσον αφορά τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εµποδίζουν την υιοθέτηση της 

εφαρµογής του e-learning από µία επιχείρηση ή έναν οργανισµό µε αποτέλεσµα να βοηθήσει 

τέτοιες επιχειρήσεις και οργανισµούς να υιοθετήσουν µια τέτοια είδους καινοτοµία στο µέλλον. 

Μπορεί επίσης να παράσχει πρακτική γνώση για τη διοίκηση (managers) µιας επιχείρησης 
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προκειµένου να ξεπεράσει  κάποια από τα προβλήµατα που συνδέονται µε την υιοθέτηση 

µιας νεωτεριστικής υπηρεσίας όπως είναι αυτή του e-learning. 

 

Οι αδυναµίες του  επιλεχθέντος ερευνητικού σχεδιασµού αποτελούν και τους περιορισµούς 

της µελέτης περίπτωσης ως προσέγγιση έρευνας. Κριτικές για τη µελέτη περίπτωσης τονίζουν 

το γεγονός ότι προκύπτουν προβλήµατα γενικεύσεων από τη µελέτη µεµονωµένων 

περιπτώσεων ( Cornford and Smithson 1996). Οι ερευνητές συχνά δηλώνουν ότι η 

προσέγγιση της µελέτης περίπτωσης βασίζεται σε αξιοσηµείωτα γεγονότα τα οποία δεν είναι 

ανοικτά σε εξηγήσεις και ερµηνείες · και ότι διαφορετικές ερµηνείες και εξηγήσεις µπορούν να 

δοθούν για παρατηρήσεις µεµονωµένων ερευνητών (Galliers 1991). 

 

Mελλοντική έρευνα απαιτείται προκειµένου να εµπλουτιστεί η γνώση και η καλύτερη 

κατανόηση της εφαρµογής του e-learning από τις επιχειρήσεις, καθώς οι περισσότερες 

έρευνες σχετικά µε την εφαρµογή του e-learning αναφέρονται είτε γενικά στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, είτε σε συστήµατα που έχουν αποκλειστικά αναπτυχθεί για τις ανάγκες 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Interview Questions  

Organizational Structure  

 

1. How do you make decisions to hire professional staff? Do employees 

participate in the decision to hire new staff? Does upper management 

consider the opinion of employees when hiring new staff? 

 

2. Are decisions to promote professional staff made only by upper 

management? Please describe how a decision to promote staff is made. 

 

3. How employees participate in the decision to adopt new products, services 

and policies? Or adoption of new products, services and policies is only an 

upper management decision? Please describe a meeting where a decision 

for the adoption of a new product, service ( e-learning) or policy was made. 

 

4. Do all decisions need to have upper management approval? Are decisions 

made without upper management approval? Does management encourages 

subordinates to act on their own? Please describe a situation where you 

acted on your own or a situation where you demonstrated strong initiative. 
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5. Are decisions made by the individuals performing the work? Do employees 

have the freedom to do as they please? Are job tasks determined by the 

employee? Do employees make their own rules for performing tasks? Please 

describe the process by which you perform a task. 

 

6. Are rule violations by employees monitored? Is strict adherence to rules and 

procedures mandatory? Please describe a situation where you had to violate 

a rule or a procedure.  

 

7. Do employees receive professional training outside the organization? Are 

they encouraged to join professional associations? Do they participate in 

meetings, seminars, paper writing outside the organization ( HOW OFTEN) 

 

8. Does upper management encourage relationships with other divisions in the 

organization? Are meetings held to promote relationships between various 

divisions? Do employees interact with other divisions within the organization? 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

Interview Questions  

E-learning  

 
 

1. What do you consider as an innovation within your organization? 

 

2. What is your opinion about e-learning? Where have you first heard about e-

learning? ( management, employee, other firm’s advertisement, training 

session, seminar, other). 

 

3. Do you believe that e-learning can provide a comparative advantage to your 

organization? Please explain why yes or no. 

 

4. Has your organization adopted the innovation of e-learning? If yes, please 

describe the process by which this innovation was adopted. How was the 

decision made? Was the decision to adopt e-learning made only by upper 

management? How many people were involved in this decision? 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 

 

ACCA Training Policy 

     

• On recruitment, all employees have to register with ΣΟΕΛ, regardless if at a later stage 

they will be directed to follow other professional qualification. 

 

• The commencement of the ACCA Professional Qualification for new Assurance 

employees will start from the date of employment. 

 

• After joining the firm, at the discretion of PwC, staff will be selected to participate in ACCA 

qualification. The allocation will be based on results of their accounting test which was 

part of the recruitment process as well as PwC’s business needs.  

 

• Regardless of whether PwC employees are exempted from subjects of Part I, it is at the 

discretion of the Assurance Learning & Education Partner to decide whether they should 

attend Part I accounting foundation lectures. 

 

• For the ACCA qualification, the staff will follow full or part time lectures and the exams will 

be taken in June & December each year. It is at the discretion of PwC to sponsor either 

full or part time lectures.  

 

• PwC will be responsible for the financing of the ACCA program (but not for additional 

study material that is not provided by the college), but the employees will have to attend 

all ACCA lectures and all mock exams at the premises of the college. Absences from 

lectures and mock exams will be recorded and reported by the college and will 

consequently affect the employee’s performance evaluation. 

 

• PwC will offer two days paid study leave per subject for Part 1 & 2 per subject,  plus one 

day for the examination per subject (time is to be charged to professional bodies on each 

timesheet). Additionally, for subjects of Part 2, two more days paid study leave will be 

provided and it will be upon employee’s discretion to decide when they will be used.   For 

subjects of Part 3, PwC will offer three days paid study leave per subject plus the 

examination day. Employees that do not pass their exams with the first attempt will be 

provided only the examination day per subject for their next attempts. 
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• For December examinations PwC will meet the cost of tuition and exams for maximum 

two subjects. Paid leave (as above) plus the examination day will be provided only for two 

subjects. 

 

• PwC will monitor progress, take successful results into consideration in the annual 

employee assessment, provide financial support and the time specified for study leave 

and exams. The employees must be willing to take all necessary actions to successfully 

accomplish their goal of obtaining this professional qualification. Repetitive failure or poor 

performance will invalidate a candidate’s eligibility to the ACCA scheme. The firm will 

finance the program only for the first attempt.  

 

• If an ACCA participant decides to leave the Firm, either during the scheme or within 12 

months from its successful completion, then the participant has an obligation to reimburse 

all cash costs allocated to him/her. The repayment to the Firm is subject to a ceiling of 

2.200 EURO, above which all cash costs will be borne by the Firm. 

 

 

I have read the above terms and conditions and acknowledge my full acceptance. 

 

 

Date…../…../…..                             

 

 

      Employee’s Name & signature:……………………………………………………………….. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  

 

 

 ΙΕΣΟΕΛ Training Policy  

 

• On recruitment, all employees have to register with ΣΟΕΛ, regardless if at a later stage 

they will be directed to follow other professional qualification. 

 

• The commencement of the IEΣΟΕΛ Professional Qualification for new Assurance 

employees will start from the date of employment. 

 

• After joining the firm, at the discretion of PwC, staff will be selected to participate in 

IEΣΟΕΛ qualification. The allocation of the staff will be based on results of the accounting 

test which is part of the recruitment process, as well as PwC’s business needs.  
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• The employees selected for the IEΣΟΕΛ qualification will follow full or part time lectures 

and the exams will be taken in June/July and December each year. It is at the discretion 

of PwC to sponsor either full or part time lectures. 

 

• The maximum study leave an employee can take during the year is 16 days. It will be 

upon employee discretion to decide when they will use their study leave, with a maximum 

of three days per subject (Time is to be charged to professional bodies on each 

timesheet). Employees that do not pass their exams with the first attempt will be provided 

only the examination day per subject for their next attempts. 

 

• For December sitting, staff attending the full time programme will have to sit for all 1st year 

subjects. Staff attending the part time programme will have to sit for three subjects 

maximum.   

 

• PwC will monitor progress, take successful results into consideration in the annual 

employee assessment, provide financial support and the time specified for study leave 

and exams. The employees must be willing to take all necessary actions to successfully 

accomplish their goal of obtaining this professional qualification. Repetitive failure or poor 

performance will invalidate a candidate’s eligibility to the ΙΕΣΟΕΛ scheme. The firm will 

finance the program only for the first attempt.  

 

• If an IEΣΟΕΛ participant decides to leave the Firm, either during the scheme or within 12 

months from its successful completion, then the participant has an obligation to reimburse 

all cash costs allocated to him/her. The repayment to the Firm is subject to a ceiling of 

2.200 EURO, above which all cash costs will be borne by the Firm. 

 

 

I have read the above terms and conditions and acknowledge my full acceptance. 

 

 

Date…../…../…..                             

 

 

      Employee’s Name & signature:……………………………………………………………….. 
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