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Σχόλια: Πολύ χρήσιμη εισαγωγή στη βιβλιογραφία της μάθησης και στο ότι μεγάλο 

μέρος της γίνεται μέσα από την αλληλεπίδραση της εταιρίας με το περιβάλλον της. 

 

Εισαγωγή 

 Η μάθηση των εταιριών μπορεί να εκφρασθεί μέσα από δυο υποθέσεις. 

Πρώτο, οι εταιρίες μαθαίνουν μέσα από πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι 

περισσότεροι δε από αυτούς δεν είναι απλοί μηχανισμοί αυτόματης μάθησης μέσα 

από την πράξη. Αντίθετα, αποτελούν δραστηριότητες στις οποίες η εταιρία εστιάζει 

συνειδητά, και οι οποίες μπορεί να συνδέονται με πολλές διαφορετικές πηγές 

μάθησης. Δεύτερο, αυτοί οι πολλοί τρόποι μάθησης επιφέρουν βελτιώσεις στο 

απόθεμα γνώσης και στις τεχνολογικές ικανότητες των εταιριών, κάτι το οποίο με τη 

σειρά του δημιουργεί ένα ολόκληρο φάσμα τεχνολογικών τροχιών και όχι μονάχα 

μειώσεις του μέσου κόστους. 

 Η εταιρική, ή γενικότερα οργανωσιακή, μάθηση είναι μια από τις 

σημαντικότερες δυναμικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στις εταιρίες. 

Υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση εμπειρικών μελετών περίπτωσης πάνω στις 

καμπύλες μάθησης και στις βελτιώσεις που η μάθηση αποφέρει, τόσο σε επίπεδο 

εταιρίας, όσο και σε επίπεδο κλάδου, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στις επιδράσεις της 

μάθησης μέσα από την πράξη. 

 Οι Dutton και Thomas
1
, σε μια επισκόπηση περισσότερων από 200 τέτοιων 

μελετών υπολόγισαν συνολικό ρυθμό προόδου 80%, με τη διακύμανση στους 

ρυθμούς προόδου των εταιριών να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 108%. 

 Παράλληλα με αυτές τις εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες, υπάρχουν και 

ενδείξεις πως οι διαδικασίες μάθησης αποτελούν κάτι περισσότερο από προσπάθειες 
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μείωσης του κόστους. Πρώτο, ο David και ο Rosenberg
2
 τόνισαν πως η μάθηση μέσα 

από την πράξη μπορεί επίσης να δημιουργεί μια αλληλουχία σταδιακών καινοτομιών 

στο λειτουργικό επίπεδο, ενώ οι Silverberg et al.
3
 εισήγαγαν τη μάθηση από την 

πράξη σε ένα υπόδειγμα αυτοοργάνωσης της διάχυσης της καινοτομίας. Δεύτερο, ο 

Rosenberg
4
 τόνισε τη σημασία της μάθησης από την πράξη για την αύξηση της 

αποδοτικότητας των εταιριών, καθώς και της ικανότητάς τους για εισαγωγή αλλαγών 

(αυτόνομων ή εμπεδωμένων) στα προϊόντα και στις διαδικασίες τους. Τρίτο, ο Sahal, 

οι Nelson και Winter και ο Dosi
5
 ερμήνευσαν την Ε&Α των εταιριών ως μια 

διαδικασία αναζήτησης, μέσα από την οποία οι εταιρίες μαθαίνουν και δημιουργούν 

σωρευτικά τεχνολογική πρόοδο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ο Lundvall και ο 

von Hippel
6
 συζήτησαν τη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση των εταιριών με 

τους χρήστες και τους προμηθευτές τους, ενώ οι Kline και Rosenberg
7
 τόνισαν τον 

κεντρικό ρόλο που παίζει η επιστημονική γνώση στην προσπάθεια των εταιριών για 

καινοτομία. 

 Τέλος, ο Teece, ο Winter, οι Metcalfe και Gibbons και οι Cohen et al.
8
 έχουν 

τονίσει το ρόλο που παίζει το αποθεματικό εταιρικής γνώσης και ικανοτήτων ως προς 

την ικανότητα απορρόφησης και δημιουργίας νέων τεχνολογιών από τις εταιρίες. 

 

Διαδικασίες Μάθησης: μια ταξινόμηση 

 Μπορούν να εντοπισθούν έξι κύριες διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

μαθαίνουν οι εταιρίες, κάθε μια από τις οποίες συνδέεται με διαφορετικές πηγές και 

τύπους γνώσης: 

 Μάθηση από την πράξη, η οποία είναι εσωτερική της εταιρίας και σχετίζεται 

με την παραγωγική δραστηριότητα 

 Μάθηση μέσα από τη χρήση, η οποία είναι επίσης εσωτερική της εταιρίας και 

σχετίζεται με τη χρήση προϊόντων, μηχανών και εισροών 

 Μάθηση μέσα από την έρευνα, η οποία είναι εσωτερική της εταιρίας και 

σχετίζεται κύρια με την επίσημη δραστηριότητα Ε&Α, η οποία αποσκοπεί στη 

δημιουργία νέας γνώσης 
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 Μάθηση από τις προόδους στην επιστήμη και στην τεχνολογία, η οποία είναι 

εξωτερική της εταιρίας και σχετίζεται με την απορρόφηση των νέων 

εξελίξεων στην επιστήμη και τεχνολογία 

 Μάθηση από τη διάχυση γνώσης και πληροφόρησης μεταξύ των εταιριών, η 

οποία είναι εξωτερική της εταιρίας και σχετίζεται με το τι πράττουν οι 

ανταγωνιστές και οι άλλες εταιρίες ενός κλάδου 

 Μάθηση από την αλληλεπίδραση, η οποία είναι εξωτερική της εταιρίας και 

σχετίζεται είτε με την αλληλεπίδραση με πηγές γνώσης που βρίσκονται προς 

τα εμπρός ή προς τα πίσω, όπως είναι οι πελάτες και οι προμηθευτές 

(αντίστοιχα), είτε με τη συνεργασία με άλλες εταιρίες 

Ας σημειωθεί πως τρεις από τις έξι συνολικά πηγές μάθησης είναι εξωτερικές 

της εταιρίας και σχετίζονται με το περιβάλλον της. 
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