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Σχόλια: Οι τρεις λειτουργίες των κανόνων 

 

Οι Βασικές Λειτουργίες των Κανόνων: Γνωστική, «Παρακινητική» και Συντονιστική 

 Εκείνο που διακρίνει έναν οργανισμό από την αγορά είναι το ότι συντονίζει τη 

δράση διάφορων παραγόντων στο εσωτερικό του˙ παράγοντες οι οποίοι κατέχουν 

διαφορετική γνώση και έχουν διαφορετικά συμφέροντα
1
. 

 Έτσι, η οργανωσιακή δομή μπορεί να ορισθεί μέσα από τις τρεις ακόλουθες 

λειτουργίες: τη γνωστική, την «παρακινητική» και τη συντονιστική. Αυτές οι τρεις 

λειτουργίες συνδέονται άρρηκτα με την έννοια των κανόνων. 

 

 Η Γνωστική Λειτουργία 

 Η γνωστική λειτουργία αφορά την ενεργοποίηση της διαδικασίας της μάθησης 

με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή από τη διατήρηση της υπάρχουσας γνώσης 

μέσα από τη σταδιακή βελτίωση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, μέχρι τη δημιουργία 

εξ΄ ολοκλήρου νέας γνώσης. 

 Η «Παρακινητική» Λειτουργία 

 Πρόσφατες μελέτες της εξελικτικής προσέγγισης θεωρούν πως ένας 

οργανισμός, πέρα από τις καθαρά γνωστική του διάσταση, παίζει και έναν δεύτερο 

ρόλο: αποτελεί έναν τόπο σύγκρουσης και διακυβέρνησης, καθώς και ένα μέσο 

κωδικοποίησης μικροοικονομικών περιορισμών και κινήτρων
2
. Αυτή η άποψη 

παραπέμπει στην «παρακινητική» λειτουργία των κανόνων: προσφέρουν έναν τρόπο 

αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων και ευκαιριακών συμπεριφορών. 

 Η Συντονιστική Λειτουργία 

 Η λειτουργία του συντονισμού είναι μια από τις λειτουργίες που επιτυγχάνει 

οποιαδήποτε μορφή οργανισμού. Σκοπός της συντονιστικής λειτουργίας είναι η 
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δημιουργία συμβατότητας και συνοχής μεταξύ των μεμονωμένων δράσεων, καθώς 

και μεταξύ των αποκεντρωμένων διαδικασιών μάθησης, ώστε να καταλήξει ο 

οργανισμός σε έναν συνολικό αντικειμενικό σκοπό της λειτουργίας του (ή, έστω, να 

τον προσεγγίσει). Ένας οργανισμός, ανάλογα με το σκοπό του, πρέπει να επιλύσει το 

πρόβλημα της κατανομής των ρόλων και των εργασιών, καθώς και του συντονισμού 

τους. 

 

Χαρακτηριστικά των Κανόνων 

 Σε ότι αφορά τους κανόνες που διέπουν έναν οργανισμό, αυτοί μπορεί να 

είναι σε διάφορους βαθμούς κωδικοποιημένοι. Για αναλυτικούς λόγους, μπορεί 

κανείς να χωρίσει τους κανόνες σε τρεις βαθμούς κωδικοποίησης, ξεκινώντας από 

την πλήρη κωδικοποίηση και καταλήγοντας στους σιωπηρούς, ως ακολούθως: 

 «Εξαιρετικά κωδικοποιημένος» είναι εκείνος ο κανόνας που έχει καταγραφεί 

σε μια σύμβαση ή σε κάποιο έγγραφο. Αυτοί οι κανόνες φαίνεται πως έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ εταιριών. Εξ΄ 

ορισμού είναι γνωστοί σε όλους τους συμμετέχοντες σε κάποιο έργο. 

Επιπλέον, έχουν μια νομική διάσταση, καθόσον επιτρέπουν στον ένα εταίρο 

να ξεκινήσει νομική διαδικασία ενάντια στον άλλο, αν χρειασθεί. Ανάλογα με 

τον τύπο της συμφωνίας, η νομική διάσταση του κανόνα μπορεί να λειτουργεί 

διαφορετικά. Σε περίπτωση συγκρούσεων, οι ασκούμενες πιέσεις μπορεί να 

είναι εσωτερικές (μεταξύ των εταίρων), ή εξωτερικές (με τη χρήση τρίτου 

μέρους). 

 Η δεύτερη κατηγορία κανόνων είναι οι «κωδικοποιημένοι». Αυτοί οι κανόνες 

είναι ρητοί, αλλά δεν έχουν γραφεί σε κάποια σύμβαση. Με άλλα λόγια είναι 

επίσημοι και μεταδίδονται από ισχυρούς παράγοντες των εταίρων, ή από την 

ιεραρχία τους. Στην περίπτωση των κωδικοποιημένων κανόνων, αν ο κανόνας 

δεν γίνει σεβαστός, τότε η πίεση προς τον «παραβάτη» μπορεί να είναι 

μονάχα εσωτερική. Παρά τον επίσημο χαρακτήρα αυτών των κανόνων είναι 

αδύνατο να παραπεμφθεί ο «παραβάτης» σε κάποιο δικαστήριο ή να ζητηθεί η 

παρέμβαση τρίτου μέρους, καθώς δεν έχουν νομική υπόσταση. 

 Η τρίτη κατηγορία κανόνων είναι οι «σιωπηροί». Αποτελούν κανόνες οι 

οποίοι ενσωματώνονται σε «πρακτικές ή συνήθειες». Αυτός ο τύπος κανόνων 

βασίζεται στην εμπειρία και είναι εξ΄ ορισμού σιωπηρός. Για παράδειγμα, η 
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εμπειρία που έχει συσσωρευθεί στη διάρκεια επίσημων συναντήσεων με τον 

εταίρο μπορεί να παρακινεί «τυποποιημένη» συμπεριφορά σε ότι αφορά τη 

δημιουργία και ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των εταίρων. Γενικότερα, οι 

εταίροι μπορεί να θεωρούν πως είναι απαραίτητο να συναντώνται κάθε φορά 

που ανακύπτει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ή όποτε χρειάζεται να ανταλλάξουν 

γνώση σχετικά με κάποια τεχνολογία. Αυτοί οι κανόνες δημιουργούνται 

συνήθως από τους εργαζόμενους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία 

επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, και δεν δημιουργούνται από τη 

διοίκηση. Μπορούν δε να αναδυθούν στη διάρκεια της συνεργασίας. 
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