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Περίληψη 
 
 
 
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκέντρωση δεδομένων και 

πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ή μη χαρακτηριστικών ενός Οργανισμού που 

μαθαίνει (Learning Organization) σε έναν Οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, ήτοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και 

την ύπαρξη πιθανών οργανωτικών δυσλειτουργιών. Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα στον Οργανισμό που περιλαμβάνει ένα 

ερωτηματολόγιο με τέσσερις θεματικές ενότητες α) τη συλλογική μάθηση και 

ανάπτυξη β) το περιβάλλον του Οργανισμού γ) τις γνώσεις και δεξιότητες και δ) την 

έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβών, το οποίο διανεμήθηκε σε  δείγμα πενήντα 

διοικητικών υπαλλήλων, ώστε με τη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων να 

εξεταστεί αν το περιβάλλον του Ο.Α.Ε.Ε. διευκολύνει και ενδυναμώνει τη μάθηση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται ριζική 

αναδόμηση του δημόσιου οργανισμού όχι μόνο στα συστήματα και στις διαδικασίες 

που παραμένουν άκαμπτες και εμποδίζουν τη διάχυση της γνώσης αλλά και στα 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά, την κουλτούρα, τις στάσεις και αξίες που διέπουν και 

κατευθύνουν τη συμπεριφορά του πιο νευραλγικού και ζωτικού τμήματός του, του 

ανθρώπινου δυναμικού.       
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα πλαίσια μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης με σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονομία και ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος 

προβάλλει σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ το αίτημα της ανάπτυξης των 

ελληνικών επιχειρήσεων, της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, όχι μόνο στον 

ιδιωτικό τομέα  αλλά και στον σχετικά άγνωστο χώρο των οργανισμών του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν εντοπίσει την τεράστια σημασία 

της διαχείρισης της γνώσης και της πληροφορίας στους οργανισμούς και 

επικεντρώθηκαν στη δυνατότητα τους να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις 

μέσα από τη μάθηση, η οποία θα τους οδηγήσει στον πλήρη μετασχηματισμό τους.   

Συγκεκριμένα ο οργανισμός μάθησης προσπαθεί να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό 

του αξιοποιώντας τις πλήρεις δυνατότητες του, το ενθαρρύνει να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων μέσα από ομάδες εργασίας και 

χρησιμοποιεί την μάθηση ως ένα μέσο για την βελτίωση της συνολικής επίδοσης της 

επιχείρησης. Γενικά, παρατηρείται μία στροφή των επιχειρήσεων στον τομέα της 

ανάπτυξης και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού για να πετύχουν τους 

στόχους τους αναγνωρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της γνώσης. 

 Η ικανότητα του οργανισμού να μαθαίνει πιο γρήγορα από ό,τι οι ανταγωνιστές του 

αποτελεί πλέον το πιο νευραλγικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Οι οργανισμοί που 

θα πετύχουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο μέλλον είναι οι «οργανισμοί της 

μάθησης», διότι είναι ευαίσθητοι στις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

και μετασχηματίζονται συνεχώς, ώστε να πετυχαίνουν να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, αφομοιώνοντας και 

αντιδρώντας ευέλικτα και γρήγορα στις αλλαγές.  

Βέβαια ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας για το μεγάλο ζήτημα της οργανωσιακής 

μάθησης και του οργανισμού που μαθαίνει έχει επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα  ενώ οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα υποβάλλονται σε σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις και αντιμετωπίζουν ίσες προκλήσεις. Σύμφωνα με τη λογοτεχνία της 

οργανωσιακής μάθησης η ατομική μάθηση είναι σημαντική αλλά δεν είναι αρκετή και 

προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της θεσμοθέτησης των διαδικασιών μάθησης σ΄έναν 

οργανισμό του δημόσιου τομέα.  

Η γνώση ως συγκριτικό πλεονέκτημα αρχίζει να υποσκελίζει τους παραδοσιακούς 

παράγοντες της παραγωγής, όπως τη γη, την εργασία και το κεφάλαιο και έχει εξελιχθεί 

σε μια βασική εταιρική και ανταγωνιστική πηγή. Για τον δημόσιο τομέα ο 
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επιταχυνόμενος ρυθμός της αλλαγής στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο απαιτεί ολοένα και 

περισσότερο αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεχούς μάθησης, ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων και τεχνικών του ανθρώπινου δυναμικού και μεγαλύτερη καινοτομία και 

δημιουργικότητα (Yusoff, M., 2005). 

Η οργανωσιακή μάθηση και γνώση είναι σημαντική για τους οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα, οι οποίοι μοιράζονται σχεδόν τις ίδιες πολύπλοκες εξωτερικές προκλήσεις με 

τους ιδιωτικούς οργανισμούς, αλλά έχουν διαφορετικά προγράμματα και στόχους για τη 

γνώση. Οι αρχές της οργανωσιακής μάθησης στο δημόσιο τομέα είναι υπό έρευνα και 

αυτό εγείρει ερωτήματα για το ποιο περιβάλλον και σε ποιο  βαθμό είναι σημαντικό στη 

μάθηση γενικά σε όλους τους οργανισμούς. Οι διαφορές και ομοιότητες των δύο τομέων 

απαιτούν έρευνα για την εντόπιση των συγκεκριμένων στόχων, αξιών και δομών. Τα 

πλαίσια εργασίας για την εξήγηση των διαδικασιών της οργανωσιακής μάθησης σε 

διαφορετικά επίπεδα οφείλουν να είναι επαρκώς δυναμικά και πολύπλοκα ώστε να 

προσαρμοστούν στους δημόσιους οργανισμούς (Rashman L. et al, 2009).  

Οι παραπάνω προβληματισμοί οδήγησαν στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, 

η οποία χρησιμοποίησε κριτήρια από την κύρια θεωρία του learning Organization (LO) 

που θα μπορούσαν να φωτίσουν περαιτέρω την εφαρμογή της ιδέας του LO στους 

δημόσιους οργανισμούς. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό 

ο Ο.Α.Ε.Ε διευκολύνει τη συλλογική μάθηση και ανάπτυξη των εργαζομένων του 

(οργανωσιακή μάθηση), έχει χαρακτηριστικά ενός Οργανισμού που μαθαίνει 

(περιβάλλον) και αν και σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα να 

αποδώσουν (γνώσεις και δεξιότητες) και τη διάθεση να αποδώσουν (κίνητρα και 

ανταμοιβές). 

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι δομικές και πολιτιστικές 

πτυχές ενός δημόσιου οργανισμού (Ο.Α.Ε.Ε.) που θα διευκολύνουν την μετεξέλιξή του 

σε έναν οργανισμό που μαθαίνει. Ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο με τις τέσσερις υπό εξέταση θεματικές ενότητες και παρουσιάστηκε με 

μια συνοδευτική επιστολή, η οποία περιέγραφε πολύ σύντομα την έννοια του 

οργανισμού που μαθαίνει, ώστε να μεταφέρει μια αίσθηση του σκοπού του καλύπτοντας 

το όργανο της έρευνας.  

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι αν και έχουν 

δημοσιευθεί μεταπτυχιακές κυρίως εργασίες για διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα 

στην Ελλάδα, κάποιες από τις οποίες αφορούν το learning organization, αυτή είναι η 

πρώτη έρευνα που αφορά το learning organization στον Ο.Α.Ε.Ε.  
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  
2.1    Έννοια επιχείρησης/οργανισμού που μαθαίνει 

 
Μελετώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία για τον «οργανισμό που μαθαίνει» 

διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση που μαθαίνει (οργανισμός μάθησης) οριοθετεί και 

απεικονίζει μια επιχείρηση (οργανισμό) που είναι ζωντανή, ανοικτή σε περιβάλλον 

μάθησης, εμπνέει, διευκολύνει, ενδυναμώνει τη μάθηση των μελών, ώστε να δίνεται 

ευκαιρία για αλλαγή, προσαρμογή, βελτίωση μετασχηματισμό και ανταγωνισμό.  

Στην ουσία πρόκειται για δυναμική διαδικασία όπου οι εργαζόμενοι μαθαίνουν από 

τους άλλους (συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.) ανταλλάσσοντας εμπειρίες και 

μαθαίνουν από την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων. Πέρα όμως από την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων είναι απαραίτητοι και κάποιοι άλλοι 

παράγοντες, όπως η δημιουργία κλίματος μάθησης, δυνατότητα συνεχούς διαδικασίας 

μετασχηματισμού της επιχείρησης/οργανισμού και φυσικά υιοθέτηση αυτής της 

πολιτικής για τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης ή οργανισμού  

(Κουφίδου,2010). Το ανθρώπινο δυναμικό (corporate manpower) μετασχηματίζεται 

πλέον σε «νοητικό δυναμικό» (corporate mind-power) (Hong,1999). 

Κατά τους Pedler-Burgoyne-Boydell (1988) ο οργανισμός που μαθαίνει είναι μια 

οργάνωση που διευκολύνει τη μάθηση σε όλα τα μέλη της και συνεχώς 

μετασχηματίζεται. Αυτός ο ορισμός έχει δύο βασικά στοιχεία:  

1. την ατομική μάθηση και 

2. οργανωσιακή μάθηση και μετασχηματισμός 

Η ατομική μάθηση από μόνη της όμως δεν είναι επαρκής, πρέπει να ενδυναμωθεί για 

να δημιουργήσει οργανωσιακή μάθηση.  

Ο Pedler et al. (1988) εμβαθύνει στην έννοια του οργανισμού που μαθαίνει και 

προσδιορίζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Ο οργανισμός που μαθαίνει είναι ένας οργανισμός που¨ 

···· έχει ένα κλίμα στο οποίο τα άτομα ενθαρρύνονται να μαθαίνουν και να 

αναπτύσσουν πλήρως τις ικανότητές τους 

···· επεκτείνει αυτό το κλίμα μάθησης για να συμπεριλάβει τους πελάτες, 

προμηθευτές και άλλους σημαντικούς μετόχους. 

···· Η στρατηγική της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι κεντρική στην 

επιχειρηματική πολιτική 
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···· Είναι μια συνεχής διαδικασία οργανωσιακού μετασχηματισμού 

Οι Argyris και Schon (1978) αναφέρουν ότι η διαδικασία της οργανωσιακής μάθησης 

λαμβάνει χώρα «όταν τα μέλη ενός οργανισμού δρουν ως συντελεστές μάθησης για τον 

οργανισμό, ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος ανιχνεύοντας και διορθώνοντας λάθη». 

Ο Peter Senge, περιγράφει στο βιβλίο του «Η Πέμπτη Αρχή» ( The Fifth Discipline ) ως 

«Οργανισμό της Μάθησης» (Learning Organization) τον οργανισμό εκείνο που οι 

άνθρωποι αναπτύσσουν συνεχώς την ικανότητά τους να δημιουργούν τα αποτελέσματα 

που πραγματικά επιθυμούν, εκεί όπου ενθαρρύνονται νέα πρότυπα σκέψης, η 

συλλογική σκέψη αφήνεται ελεύθερη και οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν πως να 

μαθαίνουν από κοινού. Επίσης, τονίζει ότι ο οργανισμός που μαθαίνει έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόζεται και να δημιουργεί εναλλακτικές μελλοντικές εξελίξεις 

και σημειώνει πέντε βασικά χαρακτηριστικά του οργανισμού που μαθαίνει: 

α) προσωπική μάθηση (personal mastery) 

β) κοινό όραμα (building shared vision) 

γ) ομαδική μάθηση (team learning) 

δ) νοητικά μοντέλα (mental models) 

ε) συστημική σκέψη (systems thinking) 

Η συστημική σκέψη αποτελεί το θεμέλιο της θεωρίας του για τον οργανισμό που 

μαθαίνει και η εφαρμογή της δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να δουν πως λειτουργεί 

ένας οργανισμός και να εργαστούν ομαδικά για την επίτευξη ενός κοινού πλάνου. 

Ο Ikuhiro Nonaka (1991) χαρακτηρίζει ως επιχείρηση που δημιουργεί γνώση αυτήν 

όπου « η ανακάλυψη νέας γνώσης δεν είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία, είναι τρόπος 

συμπεριφοράς, τρόπος ύπαρξης, είναι ένα μέρος όπου όλοι είναι εργάτες της γνώσης». 

Αυτές οι επιχειρήσεις  συνέχεια δημιουργούν γνώση, τη διοχετεύουν στον οργανισμό 

και την ενσωματώνουν σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες με αποτέλεσμα είναι 

υπερτερούν των ανταγωνιστών παρά τους γρήγορους ρυθμούς των αλλαγών στις 

αγορές.  

Ο Garvin (1993) ορίζει τον οργανισμό που μαθαίνει ως έναν οργανισμό που έχει την 

ικανότητα να δημιουργεί, να αποκτά και να μεταφέρει γνώση, καθώς και να τροποποιεί 

τη συμπεριφορά του ώστε να αντανακλά τη νέα γνώση. Αναφέρει ότι ένας οργανισμός 

που μαθαίνει είναι έμπειρος (skilled) σε πέντε δραστηριότητες: συστηματική επίλυση 

προβλημάτων με επιστημονικές μεθόδους κατά τη διάγνωση των προβλημάτων, κατά 

τη λήψη αποφάσεων και κατά την οργάνωση των δεδομένων, πειραματισμός για την 

εύρεση και δοκιμή νέας γνώσης, μάθηση μέσα από τις εμπειρίες του παρελθόντος 
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καταγράφοντας τις αποτυχίες και τις επιτυχίες του, αποτελεσματική διάχυση της 

γνώσης εντός και εκτός του οργανισμού διασφαλίζοντας τρόπους να μαθαίνει και από 

το εξωτερικό του περιβάλλον, με μεθόδους όπως η συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά των «Οργανισμών Μάθησης» συνοψίζονται στην ανάπτυξη 

συνεργατικής κουλτούρας, στη δέσμευση σε κοινό όραμα και αξίες, στην καλλιέργεια 

μαθησιακού περιβάλλοντος και στην αδιάλειπτη αξιολόγηση και επανατροφοδότηση.  

Πιο συγκεκριμένα, ο «Οργανισμός Μάθησης» διαθέτει τα ακόλουθα γνωρίσματα: 

· Λειτουργεί ως «ανοιχτό σύστημα». Ενισχύει τη συνεχή παρατήρηση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση με αυτό. 

· Καλλιεργεί τις δεξιότητες της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας, 

διασφαλίζοντας  μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. 

· Διαθέτει όραμα και στοχοθεσία. Θέτει στόχους και δυναμικό όραμα, ικανό 

να κινητοποιήσει τα άτομα να συμπλεύσουν με αυτό.   

· Διαθέτει ήθος και αξίες, τις οποίες μετακυλύει στα μέλη του. 

· Επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα σε προσωπικές και ευρύτερες οργανωσιακές 

και κοινωνικές ανάγκες , ενισχύοντας την συνεκτικότητα. 

· Ενισχύει τον καταμερισμό των ευθυνών σε όλο το φάσμα του προσωπικού, 

παράλληλα με τη παρώθηση και συναισθηματική διασφάλιση των ατόμων στην 

ανάληψη ευθύνης. 

· Ενθαρρύνει τον απρόσκοπτο διάλογο, την αμφισβήτηση και την ελεύθερη 

διακίνηση ιδεών. 

· Αξιοποιεί αποτελεσματικά τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και την επιστημονική 

γνώση των μελών του. 

· Ευνοεί την ανάπτυξη συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από 

την ευέλικτη προσέγγιση της μάθησης, τον μεθοδολογικό πλουραλισμό και την 

καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων. 

· Δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα των ανατροφοδοτικών μηχανισμών. 

   (Quicke 2000, Silins, Mulford & Zarins 2002, Snell 2001) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ Οι εργαζόμενοι μοιράζουν τη μάθηση μεταξύ τους και 

χρησιμοποιούν την εργασία ως βάση για την εφαρμογή και 

δημιουργία γνώσης. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Αναπτύσσονται συστήματα για τη δημιουργία, την 

απόκτηση και τη διάχυση της γνώσης. 

ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέους 

τρόπους σκέψης, να έχουν διαπροσωπικές σχέσεις και να 

ανατροφοδοτούνται, και να ελέγχουν τις υποθέσεις τους. 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Η μάθηση ανταμείβεται, προωθείται και υποστηρίζεται 

από τη διεύθυνση και τον οργανισμό. 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ 

Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να τολμήσουν, να 

καινοτομήσουν, να ερευνήσουν νέες ιδέες, να δοκιμάσουν 

νέες διαδικασίες και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Το σύστημα και το περιβάλλον εστιάζουν στη βεβαίωση 

της ανάπτυξης και ευτυχίας του κάθε εργαζόμενου. 

Προσαρμογή και απόδοση από Noe (1999: 123-124) 

 

Ο οργανισμός που μαθαίνει θυμίζει περισσότερο ένα ιδεατό σχολείο που παρέχει ένα 

κλίμα, το οποίο διευκολύνει τη μάθηση των ατόμων και οι managers θα είναι 

προπονητές (coaches) αντί για καθοδηγητές, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών (Garrat, 1990). 

Καθώς ο οργανισμός που μαθαίνει εξελίσσεται συνεχώς, γίνεται κατανοητός ως 

φιλοσοφία παρά ως πρόγραμμα. Είναι ένα όραμα συνεχούς ανάπτυξης ενός 

οργανισμού, των ανθρώπων του, των ικανοτήτων του και της ικανότητας να 

δημιουργήσει το δικό του μέλλον (Kofman and Senge, 1993). 

Σύμφωνα με τον Senge (1990), τα άτομα συνδέονται με τον οργανισμό από ένα κοινό 

όραμα και την προοπτική της ολότητας, θεωρία συγκρινόμενη με τα νοητικά μοντέλα 

που διαχέονται και καθοδηγούν τα άτομα στην προοπτική της οργανωσιακής 

μάθησης.  
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2.2 Οργανωσιακή μάθηση και οργανισμός που μαθαίνει 
Μέσα στο ευαίσθητο θέμα της μάθησης που αναπτύχθηκε από το 1990, προέκυψαν 

δύο έννοιες-ο οργανισμός που μαθαίνει και η οργανωσιακή μάθηση-που επιτυχημένα 

δέσμευαν τα ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών και συμβούλων. Έως τότε αυτοί οι δύο 

όροι χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά, αν όχι συνώνυμα. Προσπάθειες για τη διάκριση 

των δύο εννοιών έγιναν ιδιαίτερα φανερές στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990. 

Ο Easterby-Smith et al. (1999) βλέπει την αρχή του οργανισμού που μαθαίνει 

εκπροσωπημένη από συμβούλους ( ή ακαδημαϊκούς που ενεργούν ως σύμβουλοι), οι 

οποίοι επικεντρώνονται σε μεθοδολογίες για τη δημιουργία αλλαγής που βελτιώνει τη 

διαδικασία της μάθησης. Από την άλλη, η οργανωσιακή μάθηση εκπροσωπείται 

περισσότερο από ερευνητές ακαδημαϊκούς που επικεντρώνονται στην κατανόηση της 

φύσης και των διαδικασιών της μάθησης στους οργανισμούς (Senge et al., 1999). Η 

τοποθέτηση ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες είναι μια πιο κριτική προσέγγιση στην 

οργανωσιακή μάθηση που εξετάζει τις πρακτικές, οι οποίες πλαισιώνουν την 

ανάπτυξη, διανομή και εμπειρία της μάθησης στους οργανισμούς. (Betts J. & Holden 

R., 2003) 

Οργανωσιακή μάθηση είναι η ικανότητα (ή διαδικασίες) μέσα σε έναν οργανισμό να 

διατηρήσει ή να βελτιώσει την εκτέλεση βασισμένη στην εμπειρία (DiBella et al., 

1996, p.363) και οργανισμοί, ως κοινωνικά συστήματα, είναι από τη φύση τους 

εκείνα τα περιβάλλοντα, στα οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση (DiBella et al., 1996, 

p.362).  

Η μάθηση σε οργανισμούς σχετίζεται με το πώς η οργάνωση σκόπιμα αλλάζει και 

προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου ως προς τις δομές, λειτουργίες, αξίες, 

στάσεις και συμπεριφορές ενώ η οργανωσιακή μάθηση αναφέρεται στις τυπικές δομές 

των πληροφοριών και στη χρήση ή μη χρήση τους ( Barrados and Mayne,2003). 

Η βιβλιογραφία σχετικά με την οργανωσιακή μάθηση έχει εστιάσει στην αμερόληπτη 

παρατήρηση και ανάλυση των διαδικασιών που εμπλέκονται τόσο στην ατομική όσο 

και στην ομαδική μάθηση. Η βιβλιογραφία που αφορά στον οργανισμό που μαθαίνει 

έχει έναν προσανατολισμό δράσης προς τη χρησιμοποίηση μεθόδων –εργαλείων 

διάγνωσης και αξιολόγησης τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό, στην 

προώθηση και στην αξιολόγηση της ποιότητας των διεργασιών μάθησης μέσα στους 

οργανισμούς (Tsang, 1997).  

Ο Miller (1996) ορίζει την οργανωσιακή μάθηση ως την απόκτηση γνώσης από τα 

άτομα και τις ομάδες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να την εφαρμόσουν στην εργασία τους 
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για την λήψη αποφάσεων και την επιρροή των άλλων, ώστε να επιτευχθεί η αποστολή 

του οργανισμού. 

O Easterby-Smith & Araujo (1999) διακρίνουν την οργανωσιακή μάθηση, η οποία 

επικεντρώνεται στην παρατήρηση και ανάλυση των διαδικασιών που εμπλέκονται  στην 

ατομική και συλλογική μάθηση στο εσωτερικό των οργανισμών και τη βιβλιογραφία 

του οργανισμού που μαθαίνει που έχει « έναν προσανατολισμό δράσης και 

αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα διαγνωστικά και αξιολογικά 

μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό, προώθηση και 

αξιολόγηση της ποιότητας των διαδικασιών μάθησης στο εσωτερικό των οργανώσεων». 

Υποστηρίζουν ότι οι συγγραφείς του learning organization επικεντρώνονται στην 

ανάπτυξη κανονιστικών μοντέλων για τη βελτίωση των διαδικασιών μάθησης και οι 

συγγραφείς της οργανωσιακής μάθησης εστιάζουν στην κατανόηση της φύσης και των 

διαδικασιών της μάθησης στους οργανισμούς. 

Η κύρια εστίαση του οργανισμού που μαθαίνει είναι στα ατομικά και ομαδικά 

αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου της παραγωγής, αμοιβών και εργαλείων και 

τεχνικών, όπως ο διάλογος και η συστημική ανάλυση (Armstrong & Foley, 2003). 

Επιπρόσθετα, για τη διάκριση μεταξύ των «μέσων» (organizational learning) και του 

«τέλους» (learning organizations) ο Finger & Brand (1999, p.137) προσδιορίζει 

εννοιολογικά τον οργανισμό που μαθαίνει ως στρατηγικό στόχο, «όπως, για 

παράδειγμα, η αυξημένη κερδοφορία ή η ικανοποίηση του πελάτη». 

Σύμφωνα με τον Ortenblad (2001) οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι διάκρισης μεταξύ 

της οργανωσιακής μάθησης και του οργανισμού που μαθαίνει στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία είναι ότι ο οργανισμός που μαθαίνει είναι ένας τύπος οργανισμού, ενώ η 

οργανωσιακή μάθηση είναι δραστηριότητα ή διαδικασίες (μάθησης) σε οργανισμούς 

και επίσης ότι ο οργανισμός που μαθαίνει χρειάζεται προσπάθειες ενώ η οργανωσιακή 

μάθηση υφίσταται χωρίς κάποια προσπάθεια. Έτσι όλοι οι οργανισμοί μπορούν να 

έχουν οργανωσιακή μάθηση, αλλά μόνο μερικοί μπορούν να γίνουν οργανισμοί που 

μαθαίνουν.  

Ο Tsang (1997) διακρίνει την περιγραφική έρευνα της οργανωσιακής μάθησης και την 

εντεταλμένη έρευνα του οργανισμού που μαθαίνει. Θεωρεί ότι ο οργανισμός που 

μαθαίνει είναι ένα ιδανικό (ideal) και άρα μια επιθυμητή κατάσταση. Το ιδανικό όμως 

είναι κάτι μη απαραίτητο, άγνωστο και ανέφικτο και η οργανωσιακή μάθηση μπορεί να 

είναι επίσης ένα ιδανικό και έτσι ο τρόπος ερμηνείας της βιβλιογραφίας είναι μια 

δύσκολη απόφαση, όπως υποστηρίζει ο Ortenblad (2001). 
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O Ortenblad  αναφέρει δύο συμπληρωματικές διαστάσεις στη διάκριση των υπό 

εξέταση εννοιών μας: ποιος ή τι μαθαίνει και που βρίσκεται η γνώση. Κάποιοι 

συγγραφείς υποστήριζαν ότι μόνο τα άτομα έχουν την ικανότητα μάθησης και όχι οι 

οργανισμοί. Σήμερα οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι όλοι ή τουλάχιστον πολλοί 

μπορούν να μαθαίνουν ή πρέπει να μαθαίνουν. Κανείς δεν βλέπει τη μάθηση λίγων 

προϊσταμένων του οργανισμού ως οργανωσιακή μάθηση. Όπως υποστηρίζουν οι Cook 

and Yanow (1993) οι οργανισμοί μαθαίνουν ως μια ομάδα, συλλογικά, όπως για 

παράδειγμα μια συμφωνική ορχήστρα. Όσον αφορά την τοποθεσία της γνώσης, αυτή 

βρίσκεται μέσα στα άτομα, είτε στο σώμα, είτε στο μυαλό τους, ή  έξω από τα άτομα, 

στην κουλτούρα, στις καθημερινές τους συνήθειες ή στα σύμβολα-λέξεις στα έγγραφά 

τους (Blackler, 1995). 

O Beeby and Booth (2000) προσδιορίζει τη σημαντική διάκριση μεταξύ οργανωσιακής 

μάθησης (organizational learning) ως τις διαδικασίες της μάθησης μέσα στους 

οργανισμούς και τον οργανισμό που μαθαίνει  (learning organization) ως την ύπαρξη 

ενός επιπέδου συστημάτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες. 

Επισημαίνουν δύο δυσκολίες στον καθορισμό της οργανωσιακής μάθησης: 

···· Η δύσκολη σχέση μεταξύ ατομικής και οργανωσιακής μάθησης 

···· Η διάκριση μεταξύ της μάθησης μονού βρόχου (single loop)  και διπλού βρόχου 

(double loop), διότι η μεν πρώτη σημαίνει τη διόρθωση των λαθών και την 

τροποποίηση της δράσης για την επιδίωξη των γνωστών υφιστάμενων στόχων, 

ενώ η δεύτερη υποδηλώνει ότι η ίδια διαδικασία μάθησης από μόνη της 

μεταστρέφεται σε στόχους και αξιώσεις με τα πιθανά αποτελέσματα του 

οργανωσιακού μετασχηματισμού. 

O Dodgson (1993) επισημαίνει ότι η βιβλιογραφία της οικονομίας και διοίκησης που 

σχετίζεται με την οργανωσιακή μάθηση έχει την τάση να επικεντρώνεται στα 

αποτελέσματα αντί να εξετάζει τι είναι πραγματικά η μάθηση. Αυτό ισχύει κυρίως στον 

εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα με τον εστίασή του στο τι αποφέρει η μάθηση και 

όχι στο τι είναι. Όμως η βιβλιογραφία της ψυχολογικής και οργανωσιακής θεωρίας 

δίνει μεγαλύτερη σημασία στη φύση της μαθησιακής διαδικασίας (Fenwick and 

McMillan, 2005). Έτσι ο Dodgson θεωρεί τη μάθηση ως ενσωμάτωση και διαδικασιών 

και αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα: 

···· Η μάθηση μπορεί να είναι θετική ακόμη και αν τα αποτελέσματα είναι 

αρνητικά, όπως για παράδειγμα ο οργανισμός μαθαίνει από τα λάθη του 

···· Παρόλο που τα άτομα μαθαίνουν, η συλλογική τους μάθηση μπορεί να 

επιδράσει στην ομαδική κουλτούρα και στην εταιρική συνολικά 
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···· Η μάθηση λαμβάνει χώρα στον οργανισμό σε διαφορετικές ταχύτητες και 

επίπεδα. 

  Πάντα επίκαιρη παραμένει η ρήση του Senge (1990a, p.4) που προβάλλει την 

επιτακτική ανάγκη της εφαρμογής της οργανωσιακής μάθησης για την επίτευξη 

ενός οργανισμού που μαθαίνει « Οι οργανισμοί που πραγματικά θα υπερέχουν στο 

μέλλον θα είναι οι οργανισμοί που θα ανακαλύψουν πώς να αντλήσουν τη δέσμευση 

των ανθρώπων τους και την ικανότητά τους να μαθαίνουν σε όλα τα επίπεδα μέσα σε 

έναν οργανισμό»  
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2.3 Γιατί να δημιουργούμε οργανισμό που μαθαίνει 
Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει από τη διαπίστωση ότι ο κύριος παράγοντας 

ανταγωνισμού έχει ως σημείο αναφοράς την επίδοση ενός ατόμου, μιας οργάνωσης, 

ενός βιομηχανικού κλάδου ή μιας χώρας στην απόκτηση και εφαρμογή γνώσης 

(Drucker,1994). Έτσι η στρατηγική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας 

επιχείρησης σε συνδυασμό πάντα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης 

περιλαμβάνει εκείνες τις ενέργειες και διαδικασίες που αποσκοπούν στην προώθηση 

της μάθησης και αλλαγής προκειμένου να βελτιωθεί  η απόδοση των ατόμων και να 

επιτευχθούν οι οργανωτικοί στόχοι. 

Ο συνδυασμός ατομικής και ομαδικής μάθησης, οργανωσιακής μάθησης, δημιουργίας 

γνώσης και αξιοποίησής της που κατευθύνεται στην επίτευξη οργανωσιακών σκοπών 

και στόχων, δημιουργεί διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η οργανωσιακή μάθηση 

είναι μια ικανότητα που όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να αναπτύξουν σε ταχέως 

μεταβαλλόμενα και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα (Hamel & Prahalad,1994; Nonaka, 

1991; Senge,1992). 

Σύμφωνα με τον Rowley (1998), ο σκοπός του οργανωσιακού μετασχηματισμού που 

επιτυγχάνεται με τον οργανισμό που μαθαίνει είναι να τον καταστήσει ικανό να 

ερευνήσει νέες ιδέες, νέα προβλήματα και νέες ευκαιρίες για μάθηση από τις οποίες θα 

προκύψει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν αυξανόμενο ανταγωνιστικό κόσμο. 

Σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι σε αυτούς 

πρέπει να μάθουν πώς να αλλάξουν. Για να αλλάξουν κατάλληλα πρέπει να μπορούν να 

αναλύουν τους εαυτούς τους, τις διαδικασίες τους, τις δομές τους και τα περιβάλλοντά 

τους, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις επιθυμητές και κατάλληλες αντιδράσεις και 

να έχουν τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουν (Salaman and Batler, 1994). Με άλλα λόγια 

οι οργανισμοί πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν και να μαθαίνουν από τη μάθησή τους.   

Ο οργανισμός πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο η εμπειρική μάθηση 

επιτυγχάνεται ικανοποιητικά στο εργασιακό περιβάλλον και στο οποίο η ατομική 

μάθηση αξιοποιείται στο να επιτευχθεί η οργανωσιακή μάθηση (Rowley, 1998). 

Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να γίνει οργανισμός που μαθαίνει, διότι είναι ένας 

τύπος οργανισμού που δεν εξαρτάται από κατάσταση ή κλάδο (Ortenblad A., 2001).  

Η διάχυση της γνώσης είναι κεντρική στη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών γιατί ο 

στόχος είναι να προσθέσουμε αξία στη δημόσια σφαίρα και αυτό σημαίνει ότι  οι 

καλές ιδέες και πρακτικές δεν πρέπει να περιορίζονται σε έναν οργανισμό αλλά να 

μεταφερθούν μεταξύ των υπηρεσιών και επιπέδων της κυβέρνησης (Hartley, 2008). 
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2.4 Πως δημιουργείται ο οργανισμός που μαθαίνει 
Η ανάγκη για μάθηση και αλλαγή είναι αναμφισβήτητη αλλά υπάρχει μια γενική 

διαφωνία στη σχετική βιβλιογραφία (Dale, 1994) πως δεν υπάρχει μια μαγική 

συνταγή επιτυχίας για τη δημιουργία ενός οργανισμού που μαθαίνει. 

Σύμφωνα με τον Rowley (1998), δεν υπάρχει κάποιο ορθό μοντέλο ή συνταγή επιτυχίας 

και δεν μπορεί να καθοριστεί με όρους συγκεκριμένων δομών,  κουλτούρας ή μοντέλων 

καλής πρακτικής. Ένας τέτοιος οργανισμός δημιουργεί αξίες, πρακτικές και διαδικασίες 

στις οποίες μάθηση και εργασία ταυτίζονται. Η στρατηγική μάθησης δεν είναι απλά μία 

στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού αλλά βασικό συστατικό όλων των 

λειτουργιών που μπορεί να επιτευχθεί δίνοντας έμφαση και στην ατομική και στην 

οργανωσιακή μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν μηχανισμοί μάθησης που 

προωθούν τη δημιουργία μάθησης και δίνουν έμφαση στη ροή πληροφοριών και 

ανταλλαγή γνώσης. 

 Οι Argyris και Shon (1978; 1996) μιλούν για κύκλους μάθησης που οριοθετούνται σε 

τρία επίπεδα: 

1. Μάθηση μονού βρόχου (single-loop): πώς να κάνουμε ένα έργο – απλή 

εκτέλεση 

2. Μάθηση διπλού βρόχου (douple-loop): αν κάνουμε τα σωστά πράγματα, άρα 

κριτική ανάλυση και επίγνωση του τι κάνουμε 

3. Μάθηση τριπλού βρόχου (triple-loop): αν ο σκοπός ή οι αρχές της επιχείρησης 

είναι οι κατάλληλες δηλ. τι άλλο θα μπορούσε να γίνει αν είχαμε τις σωστές 

αξίες, αρχές και κουλτούρα (Κουφίδου-Ξηροτύρη, 2010) 

 
Σχήμα 1. Οι τρεις κύκλοι μάθησης του Argyris and Schoen  
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Και στα τρία επίπεδα είναι σημαντική και επιβεβλημένη η ανατροφοδότηση (feedback), 

η οποία αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην προσπάθεια για βελτίωση της 

αποδοτικότητας και την ανάπτυξη υπευθυνότητας. Ο Οργανισμός που μαθαίνει 

οικοδομώντας τις απαραίτητες συνεργατικές δομές και καλλιεργώντας κουλτούρες 

συλλογικότητας πετυχαίνει να διδάξει στα μέλη του πως να δέχονται ανατροφοδότηση 

δίχως την απώλεια της αυτοεκτίμησής τους, πως να συνεργάζονται δίχως απώλεια του 

ελέγχου  και πώς να εντοπίζουν τις αδυναμίες τους δίχως να αισθάνονται ότι 

στερούνται ικανοτήτων. Προχωρούν σε συστηματικό έλεγχο επίτευξης των στόχων και 

παρέχουν αναγνώριση και ενίσχυση της αποδοτικής εργασίας, καλλιεργώντας στα 

άτομα τη συνείδηση ότι διαθέτουν τη δυνατότητα να επιδράσουν στο περιβάλλον τους. 

Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να διαιρεθεί σε 4 στάδια, τα οποία πρέπει να μάθει 

ένας οργανισμός για να μετασχηματιστεί σε learning organization (Jusoff, M., 2005): 

···· μάθηση γεγονότων, γνώσης και διαδικασιών 

···· μάθηση νέων δεξιοτήτων εργασίας 

···· μάθηση προσαρμογής 

···· μαθαίνω να μαθαίνω 

 

 

 
Σχήμα 2: Ο κύκλος μάθησης του Kolb (1984) 

 

Ο κύκλος μάθησης EERC (Experiment – Experience – Reflect – Conceptualise) του 

Kolb (1984), ο οποίος είναι ένας θεμελιώδης τρόπος για να μάθουν τα άτομα (Zetie, 

2002).  
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O Inkpen (1998) προσδιορίζει τρία επίπεδα κατάκτησης της γνώσης. Σε προσωπικό 

επίπεδο, κρίσιμη διεργασία είναι η ερμηνεία, στο ομαδικό η ολοκλήρωση, ενώ σε 

επίπεδο οργανισμού καίρια κρίνεται η ολοκλήρωση και η θεσμοθέτηση της γνώσης.  

Σε έναν οργανισμό που μαθαίνει η συστηματική και μεθοδική διαχείριση της γνώσης 

ακολουθεί τα παρακάτω στάδια που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
 

Σχήμα 3. Ο κύκλος μάθησης 
 

1. Αναγνώριση & Αξιολόγηση γνώσης: Το πρωταρχικό και πιο νευραλγικό στάδιο 

για την εντόπιση αυτών που γνωρίζουν και της γνώσης που κατέχουν με την 

καταλυτική βοήθεια των ομάδων εργασίας. 

2. Αποθήκευση γνώσης: Τα ηλεκτρονικά και δικτυακά μέσα θα επιτρέψουν την 

προστασία, διαφύλαξη και ευκολότερη πρόσβαση των μελών του οργανισμού στη 

γνώση. 

3. Μεταφορά γνώσης: Η διάθεση της γνώσης με τη βοήθεια των πληροφοριακών 

συστημάτων σε όλα τα μέλη του οργανισμού. 

4. Δημιουργία της γνώσης: Ο τελικός σκοπός είναι η παραγωγή της γνώσης που θα 

δώσει στην επιχείρηση το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 
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Η αξιοποίηση και μετατροπή της πληροφορίας και των γεγονότων με τη χρήση της 

τεχνολογίας σε γνώση απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
Σχήμα 4 

Σχέση της γνώσης , της πληροφορίας και των δεδομένων με τα γεγονότα. 
(Πηγή : Fernandez, Gonzalez and Sabherwal 2004) 

 

 

Ο οργανισμός που μαθαίνει είναι αποτέλεσμα της διάχυσης της γνώσης, όταν η άρρητη 

γνώση (tacit), η τεχνογνωσία, η άτυπη και εμπειρική γνώση καταγραφεί και 

κωδικοποιηθεί, δηλαδή μετατραπεί σε ρητή (explicit) γνώση (Nonaka, Takeuchi, 1995). 

Η ρητή (explicit) γνώση περιλαμβάνει θεωρητικά και τεχνικά δεδομένα, τα οποία 

μπορούν να διατυπωθούν σε επίσημη γλώσσα (εγχειρίδια, πατέντες), να 

κωδικοποιηθούν, να αποθηκευτούν με ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα, να διανεμηθούν με 

πληροφοριακά συστήματα, να ενσωματωθούν μέσα στον οργανισμό και να 

χρησιμοποιηθούν για να επιλυθούν παρόμοια προβλήματα. Η άρρητη (tacit) γνώση 

εμπεριέχεται στην κουλτούρα του οργανισμού και αποτελείται από τη νοοτροπία, τη 

νοημοσύνη, τις αξίες, τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των υπαλλήλων που σπάνια 

μοιράζονται ή μεταδίδονται. Ο Nonaka (1994), ανέπτυξε την ιδέα της σπειροειδούς 

δημιουργίας γνώσης. Στη σπειροειδή δημιουργία, η γνώση κινείται ανοδικά στον 

οργανισμό, ξεκινώντας από το ατομικό επίπεδο, επεκτείνεται στην ομάδα και τελικά 

ανεβαίνει σε εταιρικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τους Nonaka και Toyama (2003), το μοντέλο γνώσης (SECI) είναι: 
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· η κοινωνικοποίηση (socialization) 
· η εξωτερίκευση (externalization) 
· ο συνδυασμός (combination) 
· η εσωτερίκευση (internalization) 
 

Αυτές οι τέσσερις έννοιες αποτελούν τις τέσσερις διαδοχικές μορφές 

μετασχηματισμού γνώσης που μπορεί να παράγεται σε ατομικό, ομαδικό, 

οργανωσιακό και διαοργανωσιακό επίπεδο μέσα από την αλληλεπίδραση άρρητης και 

ρητής γνώσης. 

Η διάχυση γνώσης και εμπειρίας θα επιτευχθεί με: 

· επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

· ενθάρρυνση ανάληψης κινδύνου και προώθησης νέων ιδεών 

· υποστήριξη και αναγνώριση μάθησης 

· εκτέλεση εργασιών 

· δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης 

· ανταμοιβή μάθησης και νέων ιδεών 

· ενσυνείδητη ηγεσία 

· ενδυνάμωση και σεβασμός όλων των εργαζομένων 

· συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ομάδων στη διαμόρφωση στρατηγικής 

· ισχυρή οργανωτική κουλτούρα που διευκολύνει τη μάθηση και  τον 

πειραματισμό 

· ευέλικτες οργανωτικές δομές που διευκολύνουν τη δημιουργία, ανταλλαγή και 

διάχυση γνώσεων αλλά και την επίλυση προβλημάτων 

Σύμφωνα με τους Megginson και Pedler (1992) μερικές απαραίτητες αλλά όχι 

ικανοποιητικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός οργανισμού που μαθαίνει είναι οι 

κάτωθι: 

· επιχειρησιακή στρατηγική μάθησης 

· συμμετοχική πολιτική 

· πληροφοριακή τεχνολογία που ενδυναμώνει τους εργαζομένους να 

ρωτούν και να παίρνουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε διαθέσιμα 

δεδομένα 

· εποικοδομητικά λογιστικά συστήματα που σχεδιάστηκαν για να 

βοηθήσουν τη μάθηση που προκύπτει από τη λήψη αποφάσεων 

· εσωτερική ανταλλαγή ιδεών 

· ανταμοιβή ευελιξίας 
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· οι εργαζόμενοι γραμμής να χρησιμοποιούνται ως πηγές πληροφοριών 

του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

· ανταλλαγή μάθησης από τις σχέσεις με τους προμηθευτές, πελάτες, 

ακόμη και  από τους ανταγωνιστές 

· υποστηρικτικό κλίμα μάθησης 

· ανάπτυξη όλων των εργαζομένων 

Ο Mumford (1980, 1994) υπογραμμίζει τη σημασία της ατομικής μάθησης στο χτίσιμο 

του οργανισμού που μαθαίνει: «ο οργανισμός που μαθαίνει εξαρτάται αποκλειστικά 

από τις δεξιότητες, προσεγγίσεις και τη δέσμευση των ατόμων της δικής τους 

μάθησης». Ένα βασικό συστατικό στοιχείο σε έναν τέτοιο οργανισμό είναι να ψάχνει 

να βελτιώσει την ικανότητα των μελών του να αναγνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν 

τις ευκαιρίες μάθησης. Όλοι πρέπει να συμμετέχουν στην ατομική μάθηση και οι 

προϊστάμενοι (managers) να θεωρούν αυτή την συμμετοχική διαδικασία ως βασική 

τους υπευθυνότητα.  

Ο Rowley (1998) αναφέρει σχετικά ότι ο οργανισμός που μαθαίνει χρειάζεται μια 

διαδικασία για την υποστήριξη των μελών του στην αναγνώριση και εκμετάλλευση των 

ευκαιριών μάθησης που θα επιτευχθεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτών και συμβούλων 

σε συνεργασία με τους προϊσταμένους γραμμής. Όλοι συμμετέχουν στη μαθησιακή 

διαδικασία: εργοδότης, συνάδελφοι, υφιστάμενοι και πελάτες, των οποίων ο ρόλος 

πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένος. Εξίσου σημαντική είναι η σχέση εκτός (off-the-job) 

και εντός (on-the-job) μαθησιακών ευκαιριών καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις 

(γλώσσα-συμπεριφορά) των προϊσταμένων με το προσωπικό τους, οι οποίες 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ατομικής μάθησης. 

Συγκεκριμένα ο Mumford (1980) προτείνει τα βασικά χαρακτηριστικά στον ρόλο των 

managers για την ανάπτυξη του προσωπικού τους: 

···· προκαλούν τις δυνάμεις και αδυναμίες του προσωπικού τους και δεν τις 

καταστέλλουν 

···· ανταμείβουν τους ανθρώπους τους υλικά και ψυχολογικά για τα ρίσκα 

που παίρνουν στην προσπάθεια αυτοανάπτυξής τους 

···· ψάχνουν να αναγνωρίσουν ευκαιρίες μάθησης για το προσωπικό τους 

···· δίνουν προσωπικό χρόνο στην ανάπτυξη του προσωπικού τους-για 

παράδειγμα στην κριτική και ανάλυση της δραστηριότητας που 

σχετίζεται με τη μάθηση 
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···· εμπλέκουν τους υφισταμένους τους σε μερικά από τα δικά τους 

καθήκοντα και δεν μεταβιβάζουν αυτά που δεν επιθυμούν να 

αναλάβουν 

···· μοιράζονται μερικά από τα προβλήματα και ανησυχίες τους με το 

προσωπικό τους ως ένα τρόπο ενδυνάμωσης της ανάπτυξης του 

προσωπικού 

···· περισσότερο ακούν παρά μιλούν 

···· δεν επιζητούν αντίγραφα του εαυτού τους 

···· παίρνουν ρίσκα στους επιθυμητούς στόχους των τμημάτων τους κατά 

την επιδίωξη σχετικών ευκαιριών μάθησης για τους ανθρώπους τους 

Για το θέμα του επιτυχημένου ηγέτη ο Bennis (1999) προσδιορίζει τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά: 

1. παρέχει μια αίσθηση  σκοπού σε αυτούς που ηγείται 

2. με ασκήσεις και άλλες εκδηλώσεις επιτρέπει την αλληλογνωριμία των μελών, 

παράγοντας και διατηρώντας έτσι την εμπιστοσύνη 

3. ενδυναμώνει την ελπίδα και την αισιοδοξία ενθαρρύνοντας τα άτομα 

4. πάνω από όλα, ο ηγέτης είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα 

Πολλοί συγγραφείς έχουν προσδιορίσει τα εμπόδια στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 

οργανισμού που μαθαίνει: 

···· όταν η επίσημη μάθηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα συγκρούεται με την 

ανεπίσημη καθημερινή μάθηση 

···· όταν η επαγγελματική εξειδίκευση χρησιμοποιηθεί για να προασπιστεί το 

κατεστημένο 

···· όταν η μάθηση μπορεί να συνδεθεί μη ξεκάθαρα με τη δύναμη και τον έλεγχο 

που σχετίζεται με τη γνώση και την πληροφορία στους οργανισμούς 

···· όταν η πίστη στην ομάδα και η πλειοψηφία μπορεί να συγκρουστεί με τις 

προκλήσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της μάθησης και της 

αλλαγής (Salaman and Butler, 1994). 

Παρόλο που έχουν εκπονηθεί πολλά αξιόπιστα μοντέλα διαχείρισης της γνώσης η 

αντίσταση στην αλλαγή εμπόδισε την εφαρμογή τους. Περαιτέρω έρευνα διαφώτισε 

μια βαθύτερη αιτία: το απευθυνόμενο κοινό απλά δεν μπορούσε να συνδεθεί με την 

εικόνα των μοντέλων και οι ελλείψεις αυτές δεν ήταν στο περιεχόμενο των μοντέλων 

αλλά στην όψη και στην αίσθηση που πρόβαλλαν (Girard, 2005).  
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Σύμφωνα με τους Armstrong & Foley (2003) οι διαδικασίες και δομές που μπορούν να 

δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν μαθησιακές ευκαιρίες ονομάζονται οργανωσιακοί 

μηχανισμοί μάθησης (OLMs) και είναι οι πολιτιστικές και δομικές πτυχές ενός 

οργανισμού που διευκολύνουν την ανάπτυξη, βελτίωση και την ανανέωση ενός 

οργανισμού που μαθαίνει. Χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς δεν μπορεί να δημιουργηθεί 

ένας οργανισμός που μαθαίνει (LO).  

Οι πολιτιστικές δομές είναι οι αξίες, κανόνες, πιστεύω και συμπεριφορές, ρόλοι, 

παραδοχές και συμπεριφορές που κάνουν δυνατή την πραγματική μάθηση (Argyris & 

Schon, 1978), κοινό όραμα (Senge, 1992) που προϋποθέτει τη δέσμευση στον 

προσδιορισμό των μαθησιακών αναγκών και στην παροχή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Άλλες αξίες είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις για τον ρόλο της 

μάθησης στην επίτευξη οργανωσιακής αριστείας από τα άτομα και τους επικεφαλείς 

τους, ενδυνάμωση, καινοτομία και ατομική υπευθυνότητα. 

Οι δομικές πτυχές είναι οι θεσμοθετημένες δομικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις που 

επιτρέπουν τους οργανισμούς να συγκεντρώνουν συστηματικά, να αναλύουν, να 

αποθηκεύουν, να διαδίδουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που είναι σχετικές με 

την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Είναι απαραίτητες αλλά όχι επαρκείς για 

την μάθηση ενός οργανισμού. Η ποιότητα της μάθησης εξαρτάται από πρόσθετες 

πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές που χωρίς αυτές  είναι πιθανό να θεωρηθούν ως 

τελετουργικές διαδικασίες παρά ως μηχανισμοί που ανιχνεύουν και διορθώνουν τα 

λάθη . Η βελτίωση της οργανωσιακής μάθησης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη 

θεσμοθέτηση των OLMs και την ενσωμάτωσή τους σε μια μαθησιακή κουλτούρα 

(Lipshitz and Popper, 2000, pp 345-349).  

Οι Gephart and Marsick (1996), προσδιορίζουν αυτά τα οργανωσιακά συστήματα όπως 

όραμα και στρατηγική, ηγεσία και διοίκηση, κουλτούρα, διοίκηση αλλαγής, συστήματα 

και διαδικασίες, επικοινωνία, συστήματα πληροφοριών και γνώσης, διοίκηση επίδοσης, 

υποστηρικτικά συστήματα και τεχνολογία. 

Αυτές οι πολιτιστικές και δομικές πτυχές επηρεάζουν τη μάθηση σε διαφορετικά 

επίπεδα σε έναν οργανισμό: ατομικό, ομαδικό και συνολικά σε οργανωσιακό επίπεδο 

(Senge, 1992). 

Ένας οργανισμός που μαθαίνει έχει: 

· κατάλληλες πολιτιστικές πτυχές (όραμα, αξίες, παραδοχές και συμπεριφορές) 

που υποστηρίζουν ένα μαθησιακό περιβάλλον!  
· Διαδικασίες που προωθούν τη μάθηση και ανάπτυξη των ανθρώπων 

προσδιορίζοντας τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και διευκολύνοντας τη μάθηση 
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· Δομικές πτυχές που επιτρέπουν στις μαθησιακές δραστηριότητες να 

υποστηριχθούν και να εφαρμοστούν στον εργασιακό χώρο. 
Αυτά τα στοιχεία είναι η βάση της εφαρμογής των οργανωσιακών μηχανισμών 

μάθησης (OLMs) και για να οικοδομηθεί ένας οργανισμός που μαθαίνει απαιτείται η 

εγκαθίδρυση και παρακολούθηση αυτών των μηχανισμών αλλά και η παροχή των 

απαραίτητων οργανωσιακών αξιών (Armstrong & Foley, 2003). Στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Armstrong & Foley διαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

μαθησιακού περιβάλλοντος (LEQ), το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύτιμο 

πλαίσιο με το οποίο σχεδιάζεις και αναλύεις τις αξίες και δομές που υποστηρίζουν 

έναν οργανισμό που μαθαίνει. Η μελέτη τους εντόπισε τέσσερις οργανωσιακούς 

μηχανισμούς μάθησης-θεμέλια για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός οργανισμού που 

μαθαίνει. 

1. το μαθησιακό περιβάλλον 

2. ο προσδιορισμός των αναγκών μάθησης και ανάπτυξης 

3. ο τόπος συνάντησης των παραπάνω αναγκών 

4. η εφαρμογή της μάθησης στον εργασιακό χώρο  

 

Οι Pettigrew and Whipp (1991) σε έρευνά τους σε έναν αριθμό αγγλικών εταιρειών ως 

προς την ικανότητά τους για την επίτευξη στρατηγικής αλλαγής και ανταγωνιστικής 

επίδοσης προσδιόρισαν πέντε σημαντικές περιβαλλοντικές μεταβλητές: την εκτίμηση 

του περιβάλλοντος, την ηγετική αλλαγή, τη θεώρηση του ανθρώπινου δυναμικού ως 

ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας και την επίτευξη συνέπειας. Η επιτυχημένη 

διαχείριση όλων αυτών των μεταβλητών μπορεί να θεωρηθεί ως υιοθέτηση της 

προσέγγισης λύσης προβλήματος (a problem-solving approach), μαζί με την καλή 

ποιότητα δεδομένων, την καλή ανάλυση και την ανοιχτή συζήτηση. Έδωσαν έμφαση 

στη σπουδαιότητα της διατήρησης της ικανότητας της επιχείρησης να μαθαίνει υπό 

καθημερινή επιτήρηση και τα νευραλγικά καθήκοντα των προϊσταμένων προέρχονται 

από την περιοχή της αναδόμησης και προσαρμογής των πληροφοριακών δεδομένων. 

 

Οι μελέτες πρακτικής εφαρμογής της διαχείρισης της γνώσης βασίστηκαν σε μεγάλους 

οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα  και υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τη σύγκριση 

της διαχείρισης της γνώσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Βρέθηκε όμως ότι η 

διαχείριση της γνώσης αναπτύχθηκε περισσότερο ως φιλοσοφία διοίκησης στον 

δημόσιο τομέα λόγω της συνεχούς πίεσης για αυξημένη αποδοτικότητα, μειωμένους 

πόρους και βελτίωση ποιότητας (McAdam R. And Reid R., 2010). 
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2.5  Η εφαρμογή των αρχών  του οργανισμού που μαθαίνει στο 

Δημόσιο τομέα 

 

 2.5.1. Διαφορές οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) καλύπτει τη συστηματική 

διαχείριση όλων των ειδών γνώσης και σε όλα τα επίπεδα και τύπους οργανισμών, 

όμως η σχετική βιβλιογραφία για τη σύγκριση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

πάνω στο θέμα αυτό είναι ελάχιστη ( McAdam R. & Reid R., 2000). 

Όλα τα είδη των οργανισμών αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, 

της νέας τεχνολογίας, των πιέσεων της αγοράς, της καινοτομίας και της επιβίωσης. Τα 

κίνητρα, οι σκοποί, τα εμπόδια, οι ευκαιρίες, οι μηχανισμοί και τα αποτελέσματα της 

οργανωσιακής μάθησης πιθανότατα διαφέρουν ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα (Rashman L., et al. 2009). 

Το τροποποιημένο μοντέλο του Deamarest (1997) είναι ένα χρήσιμο και 

αντιπροσωπευτικό εργαλείο για τη μελέτη των αντιλήψεων του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα στη διαχείριση της γνώσης και οι τέσσερις διαστάσεις του KM 

χρησιμοποιήθηκαν σε έρευνα των McAdam, R. & Reid, R. (2000) σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα και ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Συγκεκριμένα: 

1. Η κατασκευή της γνώσης 

2 Η ενδυνάμωση της γνώσης 

3 Η διάχυση της γνώσης 

4  Η χρήση/όφελος της γνώσης 

 
Σχήμα 5. 

Το τροποποιημένο μοντέλο διαχείρισης της γνώσης του Deamarest (1997) 
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Στην 1η διάσταση οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρουσιάστηκαν πιο 

ανεπτυγμένοι υποβοηθούμενοι από το γεγονός ότι η λειτουργία τους βασίζεται σε 

κοινωνική αλληλεπίδραση και από την πρόσφατη εστίαση σε αυξανόμενη 

αποδοτικότητα και μειωμένα κόστη. 

Όσον αφορά τη 2η διάσταση οι δημόσιοι οργανισμοί βρέθηκε να είναι πιο 

εξαρτώμενοι από τους ιδιωτικούς οργανισμούς στην ενδυνάμωση της γνώσης 

βασιζόμενης στους ανθρώπους, για παράδειγμα ανεπίσημες ομάδες συζήτησης. Οι 

ομάδες εργασίας αποκάλυψαν το λόγο αυτού του ευρήματος που ήταν η σύγχρονη 

έμφαση του δημόσιου τομέα στην αποδοτικότητα βασισμένη στους ανθρώπους. 

Για ακόμη μια φορά και στην 3η διάσταση ο δημόσιος τομέας βασίζεται στους 

ανθρώπους, όπως χώροι διακίνησης ιδεών (forum) και ομάδες εργασίας (workshops) 

για να διαρρεύσουν τη γνώση εντός του οργανισμού. 

Στην 4η διάσταση ο δημόσιος τομέας ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα από τον ιδιωτικό 

τομέα αντανακλώντας τη σύγχρονη κατεύθυνση για αποδοτικότητα σε όλες τις 

περιοχές του δημόσιου τομέα και για αναγνώριση ότι η γνώση μπορεί να κάνει τη 

διαφορά (McAdam R. & Reid R., 2000). 

Και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκριθούν σε περιόδους 

ραγδαίας αλλαγής για να συναντήσουν τις απαιτήσεις του πελάτη ή του πολίτη, αλλά 

οι κυβερνητικές πολιτικές και πιέσεις για επίδοση είναι σημαντικός καταλύτης για 

αλλαγή στον δημόσιο τομέα, συγκριτικά με τις πιέσεις της αγοράς για γνώση που θα 

αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα ( Hartley and Bennington 

2006; Kelman 2005). Οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν σε μια πολύπλοκη πολιτική 

και σε ένα πολιτικό περιβάλλον υπό τον επίσημο έλεγχο των πολιτικών και 

υπόκεινται σε ένα μεγάλο βαθμό επιτήρησης και λογοδοσίας (Hartley and Skelchner 

2008). Ο στόχος τους δεν είναι η παραγωγή κέρδους αλλά «δημόσιας αξίας» και η 

επίδρασή τους στους πολίτες, καθώς και η ισορροπία τους με ανταγωνιστικές ομάδες 

συμφερόντων (Moore, 1995). Αυτό όμως οδηγεί σε πολύπλοκους καθορισμούς της 

επίδοσης για τους δημόσιους οργανισμούς (Boyne, 2003). 

Σύμφωνα με τον αμερικανό ερευνητή Barry Bozeman «όλοι οι οργανισμοί είναι 

δημόσιοι», διότι όλοι υπόκεινται στην πολιτική εξουσία και επιρροή και στον 

εξωτερικό κυβερνητικό έλεγχο και αντιτίθεται στη δημιουργία στερεοτύπων στη 

συζήτηση για τη σχέση τους. Σήμερα οι διαχωριστικές γραμμές έχουν ξεπεραστεί σε 

συγκεκριμένες περιοχές και ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών λειτουργούν στη 

γκρίζα ζώνη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ένας οργανισμός μπορεί να είναι 

δημόσιος σε κάποιους τομείς και ιδιωτικός σε άλλους. 
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Παρόλο που η σύγχρονη πολιτική διοίκησης σε μεγάλο βαθμό αξιώνει τη δυνατότητα 

καθορισμού του κάθε οργανισμού σε σχέση με άλλους και προσδιορίζει τους στόχους 

και τα αποτελέσματά του, η πραγματική μορφή των οργανισμών προσανατολίζεται σε 

μια διαφορετική κατεύθυνση με μια δικτυακή δομή που χαρακτηρίζει αυξανόμενα ένα 

πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπίδρασης, συσκοτίζοντας έτσι τα όρια μεταξύ διαφορετικών 

οργανισμών (Christensen T., et al, 2007 p. 4).  

Η παράδοση της οργανωσιακής θεωρίας απορρίπτει την αρχή των θεμελιωδών 

διαφορών των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κατασκευάζει 

μοντέλα, αναπτύσσει θεωρίες που είναι οικουμενικές και αξιόπιστες για όλους τους 

τύπους των οργανισμών και δέχεται την ανάγκη να υπογραμμίσει τις ομοιότητες και 

να αναπτύξει τη γνώση που είναι έγκυρη σε όλους τους οργανισμούς, ώστε να 

αποφύγει τη διαίρεση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή μεταξύ των 

προσανατολισμένων στο επάγγελμα και των δημόσιας ωφέλειας οργανισμών. Αυτή η 

οικουμενική θεώρηση τονίζει πως μεταβλητές όπως, μέγεθος, καθήκοντα και 

τεχνολογία επηρεάζουν τους οργανισμούς περισσότερο από το ιδιωτικό ή δημόσιο 

καθεστώς τους. Η γενική προσέγγιση που αντανακλά τα τελευταίας εικοσαετίας 

μεταρρυθμιστικά προγράμματα στο δημόσιο τομέα ονομάζεται Νέα Δημόσια 

Διοίκηση-New Public Management (Christensen T., et al, 2007 p. 4).  
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  2.5.2 Η νέα δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη   

 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 διάφοροι παράγοντες έπληξαν την παραδοσιακή 

γραφειοκρατία των περισσότερων κυβερνήσεων της Δυτικής Ευρώπης, όπως η 

οικονομική κρίση, η δυσαρέσκεια από την ακαμψία των διοικητικών διαδικασιών και 

η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δημόσιο που οδήγησαν στην έλευση νέων διοικητικών 

ιδεών στον δημόσιο τομέα: τη νέα δημόσια διοίκηση (New Public Management – 

NPM). Συγκεκριμένα, η αρχή της αποκέντρωσης ξεχωρίζοντας την πολιτική από τη 

διοίκηση ή με τη χρήση διαιρετικών δομών, οι σχέσεις συμβολαίου-σύμβασης που 

αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς ιεραρχικούς ελέγχους, οι νέοι μηχανισμοί τύπου 

αγοράς με τους όρους του ανταγωνισμού και των εγγυήσεων, η μεγαλύτερη έμφαση 

στα στελέχη του δημοσίου (managers) και στις διοικητικές τους ικανότητες και οι 

νέες διοικητικές τεχνικές για τον δημόσιο τομέα, όπως η Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (HRM), η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και η σύνδεση 

αποτελεσμάτων και σχεδιασμού.  Οι κυβερνήσεις όφειλαν να γίνουν πιο αποδοτικές, 

πιο αποτελεσματικές και προσανατολισμένες στον πελάτη και να προσφέρουν 

μεγαλύτερη αξία για λιγότερα χρήματα. Ως συνέπεια, από το 1980 και μετά 

συντελέστηκε μια πληθώρα μεταρρυθμίσεων στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα 

υιοθετώντας μοντέλα του ιδιωτικού τομέα για να επανερμηνεύσουν και να 

καθορίσουν την αποστολή του δημόσιου τομέα (Pollitt, Van Thiel & Homburg, 

2007). 

Οι ίδιοι συγγραφείς στο άρθρο τους New Public Management in Europe αναφέρουν 

ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο έχουν την ίδια ονομασία σε διαφορετικές 

χώρες, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες (agencies) που είναι διοικητικά τμήματα 

εθνικών κυβερνήσεων (ministries) στην Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, 

Ιταλία, Λετονία, Τανζανία και στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν χρειάζεται να είναι 

ίδιες στην πράξη ή στην θεωρία, διότι υπάρχει ταυτόχρονα σύγκλιση και απόκλιση.  

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούν στο δικό τους εθνικό και 

πολιτικοδιοικητικό περιεχόμενο (κουλτούρα, διαφθορά, αποκέντρωση, πολιτική 

πατρωνία, εργατικά συνδικάτα, είδος της υπηρεσίας-απλή ή πολύπλοκη πχ. 

Υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης) και να ακολουθήσουν διαφορετική κατεύθυνση 

(χρόνος και ταχύτητα εφαρμογής). Για παράδειγμα οι χώρες της συνταγματικής 

μοναρχίας ( Μεγάλη Βρετανία και Νέα Ζηλανδία) αποδέχτηκαν πλήρως τις αρχές της 

Νέας Δημόσιας Διοίκησης (NPM) και τις εφάρμοσαν παραπάνω από δύο δεκαετίες, 
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ενώ άλλες χώρες ήταν πιο επιλεκτικές και προσαρμόσιμες, όπως οι σκανδιναβικές, η 

Γαλλία και σε λιγότερο βαθμό η Ιταλία και η Ισπανία.  

Η επιτυχία της εφαρμογής τέτοιων μεταρρυθμίσεων εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος και καθιστά δύσκολη τη 

διεθνή σύγκριση. Έτσι δεν υπάρχει εγγύηση ότι η ίδια συνταγή εφαρμόστηκε με τον 

ίδιο τρόπο σε διαφορετικές χώρες. Οι διαδικασίες της εφαρμογής είναι δυναμικές και 

περιλαμβάνουν πολλές μεταβλητές. Εξαρτάται πλατιά από τον τρόπο που συνδέεται 

με τα αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα, από το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται η 

μεταρρύθμιση και από τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον υπόκειται στην αλλαγή 

(εξέλιξη). Οι ιδέες της νέας δημόσιας διοίκησης μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές 

επιδράσεις όταν εφαρμόζονται σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι υψηλά 

πολιτικοποιημένες, όπου «το δημόσιο ήθος» είναι άγνωστο, ο προϋπολογισμός είναι 

ασταθής και η έννοια της ευθύνης-λογοδοσίας είναι ασθενής. Άρα το παράδοξο είναι 

ότι  η μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα χρειάζεται τον εχθρό της, την παραδοσιακή 

γραφειοκρατία , για να υλοποιηθεί με επιτυχία. Έτσι, κατά την μελέτη της σύγκλισης 

των αρχών της νέας δημόσιας διοίκησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα πρέπει να 

δοθεί προσοχή στις διαφορές του χρόνου έναρξης των μεταρρυθμίσεων, στα κίνητρα 

και στα τοπικά-εθνικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι αρχές της νέας δημόσιας διοίκησης 

επιβλήθηκαν από  διεθνείς κυβερνητικές οργανώσεις δυτικής κυριαρχίας (Ευρωπαϊκή 

Ένωση) σε πολλά κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου και σε λιγότερο βαθμό της 

Ανατολικής Ευρώπης (Pollitt, Van Thiel & Homburg, 2007). 

Η πολιτική της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας για τον εκσυγχρονισμό 

ακολουθεί την προσέγγιση της βελτίωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Όμως αυτή η 

προσέγγιση εστιάζει πλατιά στην λεπτομερή εξέταση και επιθεώρηση για να χτίσει 

ικανότητα και να αυξήσει την επίδοση, πρακτικές μιας κάθετης διοίκησης (top-down 

management) (Rashman and Hartley, 2002), ενώ η οριζόντια μάθηση αποτελεί τον 

«φτωχό συγγενή» τους, παρόλο που οι εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

μαθησιακές προσεγγίσεις μπορεί να γίνουν οργανικές σε ένα δομημένο περιβάλλον 

(Greenhalgh et al, 2004).  

Οι οργανισμοί και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν πολλά να κερδίσουν 

αναπτύσσοντας αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της γνώσης αλλά χρειάζεται 

μια πιο συστηματική προσέγγιση στην ανάπτυξή τους. Ο δημόσιος τομέας 

εμφανίζεται να έχει αναγνωρίσει τη δύναμη της διαχείρισης της γνώσης 

(Knowledge Management) στη σύγχρονη κατεύθυνση της αύξησης της 

αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς (McAdam and Reid, 2000).  
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 2.5.3 Η ανάγκη εφαρμογής των αρχών του Οργανισμού που μαθαίνει 

στο Δημόσιο Τομέα 
Η θεμελιώδης αιτία της πρόσφατης έμφασης στην οργανωσιακή μάθηση είναι ο 

αυξανόμενος ρυθμός και πολυπλοκότητα της αλλαγής. Οι παραδοσιακοί οργανισμοί 

του δημόσιου τομέα χαρακτηρίζονται ως συντηρητικοί, γραφειοκρατικοί, αργοί και 

δύσκολοι στην αλλαγή. Η μάθηση θεωρείται ξένη στην εργασιακή κουλτούρα και τις 

λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών. Όμως στη σύγχρονη εποχή της 

παγκοσμιοποίησης προβάλλει  πειστικό το  επιχείρημα ότι οι οργανισμοί που 

χρειάζεται περισσότερο να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι οι 

μεγάλοι οργανισμοί των εθνικών ή τοπικών κυβερνήσεων. Καθώς τέτοιοι οργανισμοί 

είναι πολύπλοκοι και υψηλά δομημένοι, είναι συχνά δύσκολο να ανταποκριθούν στο 

αίτημα της αλλαγής έγκαιρα και συνήθως η αρνητική επίδραση της αποτυχίας δεν 

γίνεται γρήγορα αντιληπτή. Έτσι η επείγουσα ανάγκη να δράσουν γρήγορα συνήθως 

απουσιάζει ή αναγνωρίζεται πολύ αργά. Επειδή οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα 

είναι πιο προστατευμένοι και απομονωμένοι από το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αναζητήσουν πιο καινοτόμους τρόπους και μέσα για 

να ανταποκριθούν στην αλλαγή και να γίνουν πιο ανοικτοί και ευκίνητοι. Έχουν 

χρέος να προάγουν την ικανότητά τους για μάθηση ώστε να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί οργανισμοί που μαθαίνουν (learning organizations) (Yusoff M., 

2005).  

Oι δημόσιοι οργανισμοί είναι δύσκολο να συναγωνιστούν οργανισμούς που 

λειτουργούν με τους όρους της αποδοτικότητας παρά της γραφειοκρατίας. Το αίτημα 

μιας νέας δημόσιας διοίκησης έγινε υποχρέωση. Αυτή η νέα προσέγγιση της δημόσιας 

διοίκησης απαιτεί αύξηση των ομάδων εργασίας, περιορισμό του αριθμού των 

κανόνων και διατήρηση ενός προσανατολισμού της διοίκησης στις αξίες και 

αποκέντρωση. Η επιτυχία πάνω στη βάση του «know how» έγινε δύσκολη. Οι 

δημόσιοι οργανισμοί χρειάζεται να έχουν γνώση για το τι, που, εάν, πότε και γιατί και 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διάχυση της γνώσης (Sandhu M., et al, 2010). 

Αν τα προγράμματα σε έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα λειτουργούσαν όλα 

σωστά, όπως η αποτελεσματική παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών και η  

παραγωγή του επιθυμητού οφέλους στους πολίτες με έναν επιτυχημένο τρόπο, δεν θα 

υπήρχε ανάγκη για έμφαση στην επίσημη μάθηση. Όμως η πραγματικότητα δείχνει 

ότι οι συνθήκες αλλάζουν, οι προτεραιότητες αλλάζουν, οι πόροι αλλάζουν και η 

διοίκηση είναι συχνά ένας καθημερινός αγώνας (Barrados M., and Mayne J., 2003).  
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Με εξαίρεση λίγους συγγραφείς που περιορίζονται στην πνευματική δυνατότητα του 

οργανισμού που μαθαίνει, το ιδανικό του learning organization παρουσιάζεται ως 

οικονομική επιταγή. Ο στόχος είναι η επιβίωση στην αγορά. Ο Senge (1990) και ο 

Garratt (1988,1990) προτείνουν ότι το βασικό στην επίδραση των κορυφαίων 

στελεχών πέρα από την επιβίωση του οργανισμού τους είναι η ικανότητά τους να 

δουν το εξωτερικό περιβάλλον και να διαμορφώσουν το μέλλον παρά να αντιδράσουν 

σε ένα μεταλλασσόμενο και ασταθές περιβάλλον. 

Τυπικά πρόσφατα, ο δημόσιος τομέας υπόκειται σε μια πίεση να μετασχηματιστεί 

(Ackroyd, 1995) που καθοδηγείται από πολιτικές και οικονομικές επιταγές. Οι 

οργανισμοί του δημόσιου τομέα δεν έχουν μπει ιδιαίτερα μπροστά στην εφαρμογή της 

οργανωσιακής μάθησης. Παρόλα αυτά καθώς πιθανά παρεμποδίζεται από τις 

παραδοσιακές πρακτικές και αξίες του management (Denton,1998), η αρχή της 

οργανωσιακής μάθησης είναι κατάλληλη για τέτοιους οργανισμούς (Betts J. & 

Holden R., 2003). 

Το 1999 στο πλαίσιο της κυβερνητικής καθοδήγησης για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας η Λευκή Βίβλος για τον εκσυγχρονισμό της κυβέρνησης ( Cm 4310, 1999, 

p.56) πρότεινε ότι η δημόσια υπηρεσία πρέπει να γίνει Οργανισμός που μαθαίνει 

(learning organization-LO). Όμως η υλοποίηση αυτή στον δημόσιο τομέα εμφανίζεται 

στη βιβλιογραφία ως σημαντικά επιβαλλόμενη από έναν αριθμό παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένου και της υποχρέωσης της δημόσιας λογοδοσίας (Smith K. & 

Taylor W., 2000). 

Οι δημόσιοι οργανισμοί απαιτείται να μετασχηματιστούν (Audit Commision 2007), 

αλλά έχει δοθεί συγκριτικά μικρή έμφαση στην εξερεύνηση της γνώσης (Cabinet 

Office, 2006). 

Σύμφωνα με τον Tom Peters (1987) «σε ένα συνεχώς, με ραγδαίο ρυθμό,  

μεταβαλλόμενο περιβάλλον η ανθεκτικότητα στην αλλαγή είναι συχνά ο μοναδικός 

πιο σημαντικός παράγοντας που διακρίνει αυτούς που επιτυχαίνουν, από αυτούς που 

αποτυγχάνουν». Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως 

οργανισμοί του 21ου αιώνα, όπου οι ιεραρχίες ισοπεδώνονται και οι τυπικότητες 

απορρίπτονται, ώστε με την αρωγή της μαθησιακής κουλτούρας θα ευδοκιμήσουν και 

θα μετασχηματιστούν σε οργανισμούς που μαθαίνουν. 
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 2.5.3 Δυνατότητες και τρόποι εφαρμογής των αρχών του 

Οργανισμού που μαθαίνει στο Δημόσιο Τομέα 
 

Πολλές από τις κριτικές που διατυπώθηκαν για τους δημόσιους οργανισμούς 

συνάγουν μια αποτυχία στη χρήση της πληροφορίας και εμπειρίας για τη λήψη 

καλύτερων αποφάσεων, εν ολίγοις μια αποτυχία της οργανωσιακής μάθησης. Η 

βιβλιογραφία για τις αρχές του οργανισμού που μαθαίνει στους οργανισμούς του 

δημόσιου τομέα  είναι πολύ πενιχρή και ουσιαστικά ένα υποσύνολο της 

οργανωσιακής μάθησης στον δημόσιο τομέα. Αυτό μας εκπλήσσει, καθώς η βασική 

αρχή της οργανωσιακής μάθησης-ότι οι οργανισμοί μπορούν να βελτιωθούν αν 

εντοπίσουν τους οργανωσιακούς παράγοντες και χρησιμοποιήσουν την πληροφορία 

για να βελτιώσουν τις ενέργειές τους-ενισχύει σημαντικά τη σύγχρονη μεταρρύθμιση 

της δημόσιας διοίκησης, όπως τη διοίκηση ολικής ποιότητας (total quality 

management), τον ανασχεδιασμό (reengineering), τη συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking), τη διοίκηση επίδοσης (performance management) και την επίδοση 

των δημοσιονομικών (performance budgeting) (Moynihan D. and Landuyt N., 2009). 

Το μεταρρυθμιστικό κίνημα της νέας δημόσιας διοίκησης υπογραμμίζει ότι τα 

οργανωσιακά μοντέλα και οι διοικητικές μέθοδοι των οργανισμών του ιδιωτικού 

τομέα μπορούν να μεταφερθούν στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα με 

σημαντικά οφέλη. Το δόγμα ότι οι δημόσιοι οργανισμοί είναι μοναδικοί και 

υπόκεινται σε ειδικούς νόμους, κανόνες, αξίες και τύπους οργανισμού καταρρίπτεται 

από το ανταγωνιστικό δόγμα ότι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί έχουν 

σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά και γι αυτό υπόκεινται σε μια κοινή σειρά κανόνων 

και είναι οργανωμένοι σύμφωνα με τις ίδιες αρχές (Christensen T., 2007 p. 122).   

Ωστόσο, η σχέση ατομικής και οργανωσιακής μάθησης είναι προβληματική διότι τα 

αποτελέσματα της μάθησης των ατόμων δεν είναι προβλέψιμα καθώς επηρεάζονται 

από τη θέση των ατόμων στην ιεραρχία, τη σχέση τους με τους ανωτέρους τους και 

τους υφισταμένους τους και την υφισταμένη κουλτούρα του οργανισμού. Η επίδραση 

της μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς μπορεί να είναι προβληματική. 

Κυβερνητικά ανώτερα στελέχη αισθάνθηκαν ότι «κανείς δεν θέλει να μάθει» και η 

συμπεριφορά του προσωπικού ήταν: «εμείς έτσι το κάνουμε». Άρα ο οργανισμός 

μπορεί να μην μάθει τίποτα από τις εμπειρίες μάθησης του προσωπικού του. (Fenwick 

and McMillan, 2005).  

O Yusoff, M. (2005) αναφέρει ότι για την ανάπτυξη ενός δημόσιου οργανισμού σε 

learning organization απαιτούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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···· Επαγρύπνηση-ανάγκη καινοτομίας και προσανατολισμού στη γνώση 

···· Χτίσιμο μιας μαθησιακής κουλτούρας ως στρατηγική επιβίωσης-εκπαίδευση 

του εργατικού δυναμικού-δεξιότητες-πληροφοριακά συστήματα 

···· Ένα κοινό όραμα-αναγνώριση της συνεισφοράς των εργαζομένων-ανταμοιβή 

···· Συστημική σκέψη – διαφάνεια, λογοδοσία και επαγγελματισμός στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων – μάθηση από τα λάθη ή την εμπειρία του 

παρελθόντος 

···· Ηγεσία – παροχή δέσμευσης για μακροπρόθεσμη μάθηση-υποστήριξη και 

ανταμοιβή της συνεχούς μάθησης 

···· Ενδυνάμωση-μάθηση από τους ίδιους τους εργαζομένους-αποφυγή διαταγών 

και ελέγχου-πειραματισμός-ανάληψη ρίσκου-ανοικτό και φιλικό εργασιακό 

περιβάλλον-ανάληψη υπευθυνότητας των πράξεων 

Οι Dekker and Hansen (2004, p. 212) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές της οργανωσιακής μάθησης μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και 

δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το δημόσιο χωρίς αναφορά στο πολιτικό του 

περιεχόμενο.  

Ο Pettigrew (2005) θεωρεί ότι η εφαρμογή της οργανωσιακής θεωρίας πρέπει να 

λάβει υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που είναι 

άμεσα σχετικοί με το συγκεκριμένο οργανωσιακό περιβάλλον. 

 Ο Stewart (1997, p.43) προσπαθεί να περιγράψει τη δυνατότητα μεταφοράς των 

αρχών του οργανισμού που μαθαίνει από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα 

απορρίπτοντας τη διάκριση που συνήθως τους αποδίδεται μεταξύ του 

προσανατολισμού της αγοράς και των πολιτικών στόχων, βλέποντας όλους τους 

οργανισμούς περισσότερο ή λιγότερο δημόσιους και όλους να υπόκεινται σε 

πολιτικούς ελιγμούς. Συνεχίζει δηλώνοντας ότι, ενώ ένα διαφοροποιητικό 

χαρακτηριστικό του δημόσιου τομέα είναι το ήθος της δημόσιας υπηρεσίας,  η 

αδιαφορία των κερδοσκοπικών οργανισμών να αναγνωρίσουν ένα ανάλογο ήθος 

δημοσίου ενδιαφέροντος-κοινής ωφέλειας προωθεί μια εσφαλμένη διχοτόμηση των 

δύο τομέων. 

Η Wallace (1997) ερευνώντας τους οργανισμούς υγείας και τοπικών αρχών, προτείνει 

ότι οι αρχές του learning organization δεν έχουν χρησιμότητα εφαρμογής στο πλαίσιο 

των δημοσίων υπηρεσιών λόγω ενός εύρους εμπλεκόμενων παραγόντων, για 

παράδειγμα, σταθερές δομές, κυβερνητικές ρυθμίσεις, μια παράδοση χάραξης μη 

συμμετοχικής πολιτικής και οι προσδοκίες για τους εργαζόμενους να δρουν παρά να 

μαθαίνουν. Αυτή η άποψη συνδέεται με τη θεώρηση των Franklin (1997) και Murphy 
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and Blantern (1997) που υποστηρίζουν ότι οι υψηλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

των οργανωσιακών μελών είναι ισχυροί καθοριστικοί παράγοντες της ικανότητας 

οργανωσιακής μάθησης. Αυτή η ευαισθησία στις σχέσεις των μελών ενός οργανισμού 

είναι πιο έντονη στη βιβλιογραφία του δημόσιου τομέα και ίσως μπορεί να θεωρηθεί 

απορρέoν κληροδότημα της φιλοδοξίας των οργανισμών του δημόσιου τομέα να 

γίνουν εργοδότες-πρότυπα. 

Ο Edmonstone (1990) στηριζόμενος στη δική του εμπειρία πάνω στο εθνικό σύστημα 

υγείας και βασιζόμενος στον Morgan (1986, p.271) προτείνει ότι η εφαρμογή των 

αρχών του learning organization στον δημόσιο τομέα αναστέλλεται από: 

···· Κατακερματισμένες δομές της σκέψης που συνοδεύουν μια ιεραρχία 

σταθερών ρόλων 

···· Την ιδέα της λογοδοσίας και την επακόλουθη αντίληψη των λαθών, της 

αβεβαιότητας και της σύγκρουσης 

···· Την απόσταση ανάμεσα στις θεωρίες που υιοθετούμε και τις θεωρίες που 

χρησιμοποιούμε, όπως προκύπτει από τα μηνύματα των πολιτικών 

κρατούντων: «να γίνουμε εξίσου αποτελεσματικοί και αποδοτικοί όπως ο 

ιδιωτικός τομέας αλλά να διατηρήσουμε το ήθος της δημόσιας υπηρεσίας και 

τη δημόσια λογοδοσία». 

···· Ασαφείς σκοποί 

···· Εμμονή στα βραχυπρόθεσμα καθήκοντα 

···· Η απουσία ανταμοιβών για την ανάληψη ρίσκου  

···· Η φύση της κουλτούρας της εκπαίδευσης 

Αντίθετη άποψη που αποτελεί εξαίρεση στη σχετική βιβλιογραφία του δημόσιου 

τομέα έχουν οι Attwood and Beer (1988, 1990), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

περιορισμοί στους προσωπικούς στόχους που προκύπτουν από τις δομές των ρόλων, 

οι προσδοκίες σταδιοδρομίας και η πίστη στις αξίες της εξυπηρέτησης πελατών, 

ουσιαστικά διευκολύνουν την οργανωσιακή μάθηση. 

Σύμφωνα με τους Betts and Holden (2003) οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα δεν 

έχουν προχωρήσει αρκετά στην εφαρμογή της οργανωσιακής μάθησης. Θα πρέπει να τη 

χρησιμοποιήσουν ως όχημα με το οποίο θα επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του 

μετασχηματισμού, όπως με επίσημη μάθηση σε προγράμματα όλων των επιπέδων. Σε 

έρευνά τους για την πρακτική της οργανωσιακής μάθησης σε μια τοπική αρχή, 

συνδεδεμένης με τη δημιουργία μιας learning organization κουλτούρας, προέκυψαν 

περισσότερο θέματα δύναμης, ελέγχου, οικονομικών προσταγών και εξωτερικών 

διατάξεων παρά γνήσια θέματα μετασχηματισμού της μάθησης. Τέτοιες αντιφάσεις 
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μπορεί ιδιαίτερα να αποκαλυφθούν σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς με 

διασκορπισμένη ευθύνη και μια δυνατή αίσθηση ιεραρχίας. Όπως υποστηρίζουν σε 

έναν αργό, αμυντικό, ιεραρχικά δομημένο δημόσιο οργανισμό το θέμα της δύναμης των 

προγραμμάτων μάθησης γίνεται κρίσιμο της επιτυχίας.  

Την τελευταία δεκαετία έχουν δημοσιευθεί σε πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα 

προτάσεις για μοντέλα διαχείρισης της γνώσης (Knowledge Management). Στα 

περισσότερα από αυτά πέντε στοιχεία είναι κοινά: τεχνολογία, ηγεσία, κουλτούρα, 

μέτρηση και διαδικασία. Μια ποσοτική έρευνα σε καναδούς μέσους προϊστάμενους 

δημοσίου επιβεβαίωσε τη σπουδαιότητα του κάθε παράγοντα. (Girard, 2005a). Μια 

στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η ηγεσία ήταν πιο σημαντική από τα άλλα. Ένα δεύτερο 

ενδιαφέρον συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ τεχνολογίας 

και κουλτούρας (Girard, 2005b).  

Ο Girard (2010) περιγράφει σε άρθρο του  την επιτυχημένη εφαρμογή ενός μοντέλου 

διαχείρισης γνώσης (KM) σε καναδικό δημόσιο οργανισμό. Το μοντέλο ονομάζεται 

Inukshuk, μοιάζει με τη μορφή ενός ανθρώπου, σχηματοποιημένου από μεγάλες 

πέτρινες βάσεις και περιλαμβάνει τα πέντε προαναφερθέντα στοιχεία : την τεχνολογία, 

την κουλτούρα και την ηγεσία, τη διαδικασία (tacit-explicit knowledge) και τη 

μέτρηση. Αυτό το μοντέλο παράγει μια συνολική προσέγγιση της διαχείρισης της 

γνώσης στον δημόσιο τομέα και διαπιστώθηκε από μια ποσοτική έρευνα ότι κατά 

κάποιο τρόπο εξασφαλίζει στους οργανισμούς το μέγιστο όφελος και  συλλαμβάνει την 

ουσία των δυνατοτήτων της γνώσης. 

Ο Smith and Taylor (2000) σε έρευνά τους σε τέσσερις δημόσιους οργανισμούς (δύο εκ 

των οποίων ακολουθούσαν το πρότυπο IIP-investing in people) μελέτησαν επτά 

διαστάσεις της έννοιας του οργανισμού που μαθαίνει και ένα όγδοο θέμα την έννοια 

της λογοδοσίας: 

1. η κρίσιμη συνεργασία των κορυφαίων στελεχών στην επίδραση της 

ικανότητας οργανωσιακής μάθησης 

2. οι σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον 

3. οι εν δυνάμει δομές του οργανισμού 

4. οι εργασιακές διαδικασίες. Εδώ έχει θέση το στάδιο διπλού βρόχου (double-

loop learning) των Argyris and Schoen (1978) και η συστημική σκέψη του 

Senge (1990). 

5. ο ρόλος των προϊσταμένων (managers). Αυτή η διάσταση σηματοδοτεί τη 

σημασία των προϊσταμένων γραμμής στην εκπροσώπηση του συστήματος της 

οργανωσιακής μάθησης και στην ενδυνάμωση της ατομικής μάθησης. 
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6. η πληροφορία. Ο Morgan (1986) και ο Nonaka (1991) μας θυμίζουν ότι η 

πληροφορία είναι η αρχή των οργανισμών και κατά επέκταση των 

συστημάτων μάθησης. Οι προϊστάμενοι συχνά ενεργούν ως φύλακες των 

τμημάτων τους, φιλτράροντας τις πληροφορίες καθώς διαχέονται. 

7. το κλίμα μάθησης. Εάν η μάθηση αντιμετωπίζεται ως λειτουργική και 

παθητική ή αναπτυξιακή και ευθυγραμμισμένη με την εκτέλεση στον 

εργασιακό χώρο. Περιλαμβάνει ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του 

ρίσκου και του λάθους από αυτό που εμπίπτει στις παραδοσιακές 

γραφειοκρατίες. 

8. η έννοια της λογοδοσίας 

Η έρευνα επιδίωξε να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο η εφαρμογή των αρχών 

του οργανισμού που μαθαίνει στους δημόσιους οργανισμούς περιορίστηκε από 

δομικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά που ήταν κοινά σε αυτούς, καθώς το 

δημόσιο χαρακτηρίζεται γενικά από την έννοια της δημόσιας λογοδοσίας και από 

την αναγκαιότητα αντιμετώπισης πολυποίκιλων ενδιαφερόντων πολλαπλών 

φορέων. 

Διαπίστωσαν ότι : 

···· η έννοια της δημόσιας λογοδοσίας δεν είναι εφικτή, έχει διαφορετικό 

νόημα σε διαφορετικούς οργανισμούς που οριοθετείται από την ιστορία 

τους και τη σαφήνεια των σκοπών που επιτυγχάνουν.  

···· Οι οργανισμοί που βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος ενός επαγγέλματος 

που επεκτείνεται πέρα από τα σύνορά τους έχουν κυρίαρχο πρότυπο την 

επαγγελματική παρά τη δημόσια λογοδοσία. 

···· Η ικανότητα μάθησης επηρεάζεται από τον βαθμό που οι οργανισμοί 

πετυχαίνουν τους σκοπούς τους ή λύνουν τις διαμάχες σε αυτούς. 

···· Η επίτευξη του προτύπου IIP (επενδύοντας στους ανθρώπους) δεν 

επιβεβαιώθηκε ότι υποστηρίζει την πρόοδο προς την κατεύθυνση του 

ιδανικού του learning organization. Αντίθετα εμπεριέχει τον κίνδυνο μιας 

δυνητικής γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας και παραμερίζεται από τη 

συλλογή των πολιτικών και πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Η διοίκηση του δημόσιου τομέα έχει υποστεί σημαντική αλλαγή την τελευταία 

δεκαετία (OECD,1997). Μεταξύ των πρωτοβουλιών ξεχωρίζουν: 

···· Η διοίκηση βάσει αποτελεσμάτων (results-based management) 

···· Η αναμενόμενη απόδοση για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
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···· Η λογοδοσία για τα αποτελέσματα (accountability for results) 

O Γενικός Ελεγκτής του Καναδά (2002) προσδιορίζει την έννοια της λογοδοσίας ως 

μια σχέση που βασίζεται σε υποχρεώσεις που αποδεικνύουν, αναθεωρούν και 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για την απόδοση, τόσο για τα αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν υπό το πρίσμα των προσδοκιών, όσο και για τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τους Barrados M. & Maynne J., (2003) εάν η έννοια της λογοδοσίας στο 

δημόσιο περιλαμβάνει την λογοδοσία για τα αποτελέσματα πρέπει οι προϊστάμενοι να 

χρησιμοποιούν την εμπειρική γνώση του παρελθόντος, γεγονός που δεν 

αποδεικνύεται από σχετικές έρευνες και τη βιβλιογραφία της οργανωσιακής μάθησης. 

Μελέτησαν είδη των  οργανωσιακών μηχανισμών μάθησης (Organisational Learning 

Mechanisms – OLMs) που απαιτούνται σε έναν οργανισμό δημόσιου τομέα και πως 

οι υποστηρικτικές μαθησιακές αξίες μπορούν να εκδηλωθούν. Χρησιμοποίησαν ως 

εννοιολογικό πλαίσιο τις πέντε οργανωσιακές μαθησιακές αξίες που πρότειναν οι 

Lipshitz and Popper (2000):  

1. αναζήτηση πληροφορίας έως την επίτευξη ικανοποιητικής 

κατανόησης 

2. ακεραιότητα - δίνοντας και παίρνοντας πλήρη και ακριβής 

ανατροφοδότηση 

3. διαφάνεια – εκθέτοντας σκέψεις και πράξεις στους άλλους ώστε να 

εισπράξουμε ανατροφοδότηση 

4. προσανατολισμός σε θέματα – εστιάζοντας στη σχετικότητα των 

πληροφοριών με τα θέματα 

5. λογοδοσία – αναλαμβάνοντας την ευθύνη και για την μάθηση και για 

την εφαρμογή της. 

Με τους όρους των συστημάτων και των διαδικασιών προτείνουν ότι η μάθηση με 

βάση τα αποτελέσματα θα απαιτούσε σε έναν οργανισμό: 

···· αξιόπιστη μέτρηση και ανάλυση 

···· διάδοση της πληροφορίας 

···· τακτική αναθεώρηση – ανασκόπηση (regular review) 

 Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα δεν επιθυμούν να παραδέχονται τα λάθη  τους και 

δεν θα μπορέσουν να μάθουν από τις προσπάθειες του παρελθόντος αν δεν μάθουν 

δραστικά από τα λάθη τους. Γι αυτό και η αναθεώρηση (review), ως οργανωσιακή 

πρακτική δεν είναι επιθυμητή αφού προϋποθέτει την παραδοχή των λαθών, εύρεση του 

λάθους και γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας εντός και εκτός του οργανισμού. Οι 



 34 

περισσότεροι οργανισμοί ζουν σε έναν κόσμο αξιοσημείωτης αβεβαιότητας και 

πολυπλοκότητας και απαιτείται μια κουλτούρα εναγκαλισμού του λάθους (embrace 

errors). Η αποφυγή του ρίσκου πρέπει να αντικατασταθεί από μια προσεκτική διοίκηση 

των κινδύνων και την επιθυμία να παραδέχονται και να συζητούν τα λάθη. 

Έτσι οι υποστηρικτικές οργανωσιακές αξίες είναι: 

···· ηγεσία που αποδεικνύει την αξία της μάθησης 

···· μια ελεύθερη διάχυση της πληροφορίας με μη ιεραρχικό τρόπο - διαφάνεια 

···· ανταμοιβή της έρευνας και μάθησης, ειδικά από τα λάθη 

···· πολιτική υποστήριξη για μια δημόσια υπηρεσία μάθησης 

···· ένα σύστημα λογοδοσίας που υποστηρίζει τα λάθη 

Οι σκληρές ιεραρχίες και η συμπεριφορά αποφυγής του ρίσκου είναι δύο 

χαρακτηριστικά που δεν υποστηρίζουν μια μαθησιακή κουλτούρα. Η τάση να 

ακολουθούν κανόνες και διαδικασίες αναντίρρητα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό 

πολλών δημόσιων οργανισμών που αντιτίθεται στο πείραμα και τη μάθηση. Οι 

οργανισμοί φημίζονται για την θεσμοθέτηση συστημάτων και διαδικασιών. Άρα η 

ρύθμιση επίσημης ανταλλαγής πληροφοριών και ιδιαίτερα επίσημης επανεξέτασης 

διαδικασιών θα ήταν εφικτή με τη σωστή ηγεσία. Οι προκλήσεις για τη μετάβαση σε 

έναν οργανισμό που μαθαίνει είναι πολλές και οι παραπάνω διαδικασίες θα θέσπιζαν 

και θα ενθάρρυναν τις αξίες της οργανωσιακής μάθησης (Barrados M., and Mayne J., 

2003). 

Σύμφωνα με τους Moynihan D. and Landuyt N. (2009) η βιβλιογραφία της 

οργανωσιακής μάθησης προτείνει ξεχωριστές πολιτιστικές και δομικές διαδρομές για τη 

μάθηση αλλά αυτές οι κατηγοριοποιήσεις είναι υπεραπλουστευμένες. Οι ηγέτες που 

επιδιώκουν την καλλιέργεια της μάθησης θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι πιο 

σχετικές οργανωσιακές μεταβλητές συνδυάζουν τις δομικές και πολιτιστικές πτυχές, οι 

οποίες είναι αμοιβαία αλληλοεξαρτώμενες. Τις  ισχυρότερες επιρροές ασκεί η ύπαρξη 

των ομάδων εργασίας που καθοδηγούνται από κάποιο σκοπό και ενσωματώνουν τις 

απόψεις όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένων των διισταμένων απόψεων. Τέτοιοι 

χώροι διακίνησης μάθησης μπορούν να ενισχυθούν με επίσημες αξιώσεις αλλά 

χρειάζονται κατάλληλα πολιτιστικά χαρακτηριστικά για να πετύχουν. Ο 

προσανατολισμός στην αποστολή, η εξουσία της απόφασης, τα πληροφοριακά 

συστήματα και η επάρκεια πόρων έχουν επίσης θετική συσχέτιση με τη βελτίωση της 

οργανωσιακής μάθησης. 

Συγκεκριμένα σε έρευνά τους σε κρατικούς υπαλλήλους στο Τέξας για τις          

μεταβλητές που προωθούν την οργανωσιακή μάθηση διαπίστωσαν ότι και οι δομικές 
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και οι πολιτιστικές προσεγγίσεις είναι σημαντικές και διαπλέκονται μεταξύ τους σε 

βαθμό που υποσκάπτει τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για ξεχωριστές προσεγγίσεις στη 

μάθηση. Πολλές από τις μεταβλητές που εξηγούν τη μάθηση ξεκάθαρα 

περιλαμβάνουν και τη δομή και την κουλτούρα. Ενώ η διχοτόμησή τους είναι άκριτα 

ελκυστική, συσκοτίζει την πραγματικότητα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

γεφύρωση των δομικών και πολιτιστικών πλευρών απαιτεί να τις αντιμετωπίζουμε ως 

συνδεδεμένους και αλληλεξαρτώμενους παράγοντες.   

 

Σχήμα 6: Ένα δομικό-πολιτιστικό μοντέλο της οργανωσιακής μάθησης 

των Moynihan D. and Landuyt N. (2009) 

  

Μερικές μεταβλητές, όπως τα πληροφοριακά συστήματα και οι πόροι, αντανακλούν 

ευρύτατες δομικές επιρροές της μάθησης. Ωστόσο άλλες μεταβλητές υποδηλώνουν 

την έλλειψη ενός σαφούς διαχωρισμού δομής και κουλτούρας. Οι επίσημοι κανόνες 

μπορούν να θεμελιώσουν μια ξεκάθαρη κατανόηση του σκοπού και να ενδυναμώσουν 

τα ανώτερα στελέχη αλλά ο προσανατολισμός στην αποστολή και οι μορφές στη 

λήψη αποφάσεων στηρίζονται επίσης σε σύγχρονους πολιτιστικούς κανόνες. Κέντρα 

διακίνησης της μάθησης (learning forums) μπορούν να δημιουργηθούν από επίσημους 

κανόνες  όμως μόνο τα κατάλληλα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως η προθυμία 

αναγνώρισης του λάθους και η αποδοχή των απόψεων των άλλων, μπορεί να 

εξασφαλίσει την επιτυχία τέτοιων κέντρων. 

Μια άκριτη αποδοχή της διχοτόμησης της δομής και της κουλτούρας μπορεί να 

οδηγήσει στην απαγόρευση της πραγματικότητας για λόγους οικονομίας. Πολλά 
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χαρακτηριστικά της οργανωσιακής ζωής - και οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη 

μάθηση - εμπεριέχουν ταυτόχρονα και δομικά και πολιτιστικά στοιχεία. Οι 

προσπάθειες των ακαδημαϊκών να διαιρέσουν τις προϋποθέσεις της μάθησης σε 

δομικές ή πολιτιστικές μεταβλητές θα διαστρεβλώσουν τους αιτιώδεις μηχανισμούς 

της μάθησης υποτιμώντας τη σημασία της κουλτούρας στο τι κατηγοριοποιείται ως 

δομικές μεταβλητές και τη σημασία της δομής στις μεταβλητές που θεωρούνται 

πολιτιστικές. 

Οι Fenwick and McMillan ( 2005) σε έρευνά τους σε ανώτερα στελέχη των 

δημοσίων υπηρεσιών προτείνουν μια αιρετική άποψη για την επίδοση των δημοσίων 

οργανισμών. Υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητο η οργανωσιακή μάθηση στον 

δημόσιο τομέα να προκύψει από ομάδες εργασίας και τις αρχές του εκσυγχρονισμού 

αλλά από εσωτερικές διαδικασίες και μια εστίαση πάνω στις υφιστάμενες δυνάμεις 

του οργανισμού.  Η αλλαγή και η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη 

μάθηση από το εσωτερικό του οργανισμού. Πιστεύουν ότι αν συγκεντρωθούμε στο τι 

κάνουν οι οργανισμοί (συστήματα και διαδικασίες) και δώσουμε έμφαση στο τι 

κάνουν καλύτερα μπορεί να συνάγουμε ένα τελικό συμπέρασμα: «το λιγότερο είναι 

περισσότερο» (less is more). Συμπεραίνουν: 

1. η έκρηξη των επίσημων δικτύων και συμμαχιών μπορεί να 

εμποδίσουν παρά να βοηθήσουν τη γενική αλλά απαραίτητη σκληρή 

δουλειά των παρεχόμενων υπηρεσιών που οι άνθρωποι επιζητούν και 

χρειάζονται 

2. η παραδοχή ότι όλη η μάθηση είναι απαραίτητα καλή μπορεί να 

αμφισβητηθεί για να μην το διαπιστώσουμε όταν πια θα είναι αργά 

3. η μέτρηση της επίδοσης είναι ουσιαστική για κάθε οργανισμό που 

διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Αλλά η μεθοδολογία που παίρνει την 

εξωτερική μάθηση και τις συνεργατικές συμμαχίες ως θετικές μονάδες 

μέτρησης στους ίδιους τους οργανισμούς έχει παρανοηθεί. 

4. το ρυθμιστικό πλαίσιο εργασίας του εκσυγχρονισμού είναι κεντρικά 

κατευθυνόμενο και συνολικά εντεταλμένο που απομακρύνει από την 

επιτυχημένη μάθηση 

5. ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στη σχέση ατομικής και οργανωσιακής 

μάθησης 

6. απαίτηση μεγαλύτερης σαφήνειας των διαφορών μεταξύ της γνώσης 

και μάθησης. Παρόλο που χρειάζεται συγκεκριμένη γνώση για 
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συγκεκριμένους σκοπούς, ο οργανισμός δεν μαθαίνει πραγματικά από 

αυτό. Η μάθηση είναι διαφορετική και πιο δύσκολη 

 

Πως λοιπόν οι δημόσιοι οργανισμοί μαθαίνουν; Η απάντηση προχωρά πέρα από τη 

διαμάχη της δομής και της κουλτούρας και εστιάζει στο πως ο οργανισμός μπορεί να 

αναδιαμορφώσει ευρύτερους κοινωνικούς κανόνες που καλλιεργούν τη μάθηση. Οι 

πρακτικές μάθησης είναι περιοδικά επαναλαμβανόμενες, σχηματισμένες και 

αναδιαμορφωμένες από πρότυπα, κανόνες και πηγές. Για παράδειγμα οι χώροι 

διακίνησης της μάθησης (learning forums) μπορούν να θεωρηθούν ως ευλύγιστες-

ρευστές κοινωνικές πρακτικές διαμέσου των οποίων η οργανωσιακή μάθηση μπορεί 

να δημιουργηθεί και να αναδομηθεί (Berends at al., 2003; Nonaka and Toyama, 

2003). Τα άτομα μπορούν να επανεξετάσουν σχετικά δομικά στοιχεία μέσω της 

κοινωνικής δράσης και έτσι να αναδημιουργήσουν το σχετικό πλαίσιο της μάθησης. 

Οι χώροι διακίνησης μάθησης είναι ένας οργανωσιακός μηχανισμός μάθησης και ο 

ρόλος του ηγέτη είναι να εγκαθιδρύσει επαναλαμβανόμενες φόρμουλες χρήσης της 

πληροφορίας, οι οποίες θα γίνουν αποτελεσματικές από τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά της ομάδας και του ευρύτερου οργανισμού. Οι ομάδες εργασίας που 

κατευθύνονται από έναν σκοπό, χρησιμοποιούν την πληροφορία αλλά και που 

επιτρέπουν τη σκληρή διαμάχη συνδέονται περισσότερο με την οργανωσιακή 

μάθηση. Τέτοια χαρακτηριστικά εξαρτώνται από μια ευρύτερη οργανωσιακή 

κουλτούρα που εκτιμά τη μάθηση, αναγνωρίζει το λάθος χωρίς να παρακινεί την 

άμυνα, δέχεται ευχαρίστως τις πολλαπλές αντιλήψεις και εστιάζει στις αξιώσεις που 

προκαλούν και στην αποτίμηση της πληροφορίας, παρά στη θέση των ατόμων που 

εμπλέκονται.  

Έτσι, για τον μετασχηματισμό των οργανισμών του δημόσιου τομέα σε learning 

organizations απαιτείται η εφαρμογή σημαντικών αλλαγών με την πλήρη υποστήριξη 

των πολιτικών αρχηγών και άλλων νευραλγικών ομάδων συμφερόντων 

(stakeholders). Και τα ανώτερα στελέχη και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι πλήρως 

δεσμευμένοι στην προσπάθεια αυτή, αλλιώς ο δημόσιος τομέας δεν θα επιτύχει το 

στάδιο του learning organization, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτητικές προκλήσεις 

του 21ου αιώνα (Yusoff M., 2005).   
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3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  (Ο.Α.Ε.Ε.) 
 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 3.1.1 Ερωτήματα έρευνας 
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκέντρωση δεδομένων και 

πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ή μη χαρακτηριστικών ενός Οργανισμού που 

μαθαίνει (Learning Organization) σε έναν Οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα-

Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και 

την ύπαρξη πιθανών οργανωτικών δυσλειτουργιών. 

Για τον σκοπό αυτό διερευνήθηκαν τα κάτωθι ερωτήματα: 

· Αν και σε ποιο βαθμό ο Ο.Α.Ε.Ε διευκολύνει τη συλλογική μάθηση και 

ανάπτυξη των εργαζομένων του (οργανωσιακή μάθηση). 

· Αν και σε ποιο βαθμό ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει χαρακτηριστικά ενός Οργανισμού που 

μαθαίνει (περιβάλλον). 

· Αν και σε ποιο βαθμό οι εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα να αποδώσουν 

(γνώσεις και δεξιότητες). 

· Αν οι εργαζόμενοι έχουν τη διάθεση να αποδώσουν (κίνητρα και ανταμοιβές). 

 

  3.1.2 Ερωτηματολόγιο 
Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά πραγματοποιήθηκε έρευνα στις δύο 

Περιφερειακές  Διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Ε. του Α (28ης Οκτωβρίου 8) και Β Τομέα 

Θεσσαλονίκης (Κωλέττη 23-25). Δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο της έρευνας ένα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο αποτελούνταν από 4 μέρη (4 part questionnaire) που αντιστοιχούσαν στις 

τέσσερις υπό εξέταση θεματικές ενότητες  και απαρτιζόταν από 28 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και 2 ανοικτού. 

  Οι τέσσερις ενότητες ήταν οι εξής:  

1. Συλλογική μάθηση και ανάπτυξη 

2. Περιβάλλον Οργανισμού 

3. Γνώσεις και δεξιότητες (έχουν οι εργαζόμενοι την ικανότητα να αποδώσουν;) 
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4. Έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβών (έχουν οι εργαζόμενοι τη διάθεση να 

αποδώσουν;) 

Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελούμενη από δέκα (10) ερωτήσεις 

αφορούσε την αξιολόγηση του οργανισμού αναφορικά με την συλλογική μάθηση και 

ανάπτυξη (Learning & Development- L&D). Βασίστηκε σε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της οργανωσιακής μάθησης (Sadler – Smith et. al. 

2001) με μια μικρή τροποποίηση (η ερώτηση 5 διασπάστηκε στις ερωτήσεις 5&6). Για 

την απάντηση των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε μια πεντάβαθμη κλίμακα ιεράρχησης – 

κλίμακα Likert (five-point-scale) ως εξής: συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, ούτε 

συμφωνώ- ούτε διαφωνώ, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα. 

Οι ερωτήσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ενότητας του ερωτηματολογίου 

βασίστηκαν σε μια λίστα ερωτήσεων ( Roscue 1995, Boxal and Purchel 2003), από το 

βιβλίο του Sadler-Smith (2006) και αφορούν τον σχεδιασμό μάθησης και ανάπτυξης 

του οργανισμού ερευνώντας τρεις παράγοντες: το περιβάλλον του οργανισμού με έξι 

(6) ερωτήσεις κλειστού τύπου, τις γνώσεις και δεξιότητες με έξι (6) ερωτήσεις κλειστού 

τύπου και μια (1) ανοικτού τύπου και τα κίνητρα και ανταμοιβές με έξι (6) ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και μια (1) ανοικτού τύπου. Οι 18 κλειστές ερωτήσεις ήταν διχοτομικές 

ερωτήσεις οι οποίες ζητούσαν μια καταφατική ή αρνητική απάντηση «ναι»/ « όχι».  

Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και εμπιστευτικό και συνοδευόταν από μια 

«πρόσκληση για συμμετοχή», μια συνοδευτική επιστολή (cover letter), ώστε να 

παρουσιάσει στους ερωτηθέντες το σκοπό της έρευνας περιγράφοντας εν συντομία την 

έννοια του οργανισμού που μαθαίνει και διαβεβαιώνοντας τη διασφάλιση της 

ανωνυμίας τους. Δοκιμάστηκε πιλοτικά σε δύο εργαζόμενους του Ο.Α.Ε.Ε.  

Ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. 

 Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Excel του 

Microsoft Office 2003 και για την παρουσίαση τους πίνακες με διαγράμματα ράβδων 

του Excel για την παραστατική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.  

 

 3.1.3 Δείγμα (sample)  
Το προσωπικό των δύο Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (Α 

και Β Τομέα) αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας, ως εκ τούτου το δείγμα δεν ήταν τυχαίο 

(non-probability sample). Από τα 53 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους 

διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Θεσσαλονίκης του 

Ο.Α.Ε.Ε. επιστράφηκαν 50, διαμορφώνοντας έτσι ένα ποσοστό απάντησης (response 

rate) 94,33% και ένα ποσοστό συμμετοχής από το σύνολο του προσωπικού των δύο 



 40 

Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης 33,33%. Συμμετείχαν επτά 

Προϊστάμενοι Τμημάτων και ο  Προϊστάμενος της μιας Διεύθυνσης (το προσωπικό που 

απουσίαζε εκείνο το διάστημα  δεν συμμετείχε στην έρευνα). Η διανομή έγινε τον 

Ιούλιο του 2011 σε προσωπικό επίπεδο με την προφορική παράκληση για τη 

συμπλήρωση και επιστροφή του ερωτηματολογίου εντός μιας εργάσιμης εβδομάδας.  

 

4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Η πρώτη θεματική ενότητα της συλλογικής μάθησης και ανάπτυξης περιλαμβάνει το 

βαθμό στον οποίο: 

· Ο οργανισμός είναι ανοικτός και διαθέτει στους εργαζομένους όσο το δυνατό 

περισσότερες πληροφορίες 

· Εισακούονται ιδέες από όλους τους εργαζομένους και υλοποιούνται για την 

αλλαγή της εργασιακής πολιτικής, ακόμη και αν αντιτίθενται στις απόψεις των 

ανωτάτων στελεχών 

· Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων για το έργο και 

τον σκοπό του οργανισμού 

· Η διαμόρφωση της στρατηγικής γίνεται από τα ανώτατα στελέχη 

· Ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να  γνωρίσουν τα λάθη τους και να υποβάλλουν 

προτάσεις βελτίωσης 

· Ενθαρρύνονται οι πολίτες να γνωρίσουν τα λάθη του οργανισμού και να 

υποβάλλουν προτάσεις βελτίωσης 

· Διστάζει η υπηρεσία να δοκιμάσει νέες μεθόδους εργασίας γιατί  δεν παίρνει 

ρίσκα 

· Οι εργαζόμενοι αποθαρρύνονται να πειραματιστούν 

· Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των καθιερωμένων εργασιακών πρακτικών για 

την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας 

· Προάγεται η ανάληψη ρίσκου και πειραματισμού στις εργασιακές μεθόδους 

 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων από τους ερωτηθέντες υπαλλήλους είναι αρκετά 

χαμηλά  και οδηγούν στο συμπέρασμα της απουσίας οργανωσιακής μάθησης.  
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Ως προς το πρώτο, το 50% των ερωτηθέντων διαφωνεί ότι είναι ένας ανοικτός 

οργανισμός, το 30% είναι προβληματισμένο, αφού ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και 

μόλις το 20% συμφωνεί. 

Ακόμη υψηλότερο ποσοστό, το 72%, διαφωνεί ότι ιδέες από όλους τους εργαζομένους 

εισακούονται και υλοποιούνται, το 20% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και μόλις το 8% 

συμφωνεί. Έτσι απουσιάζει η δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και η 

πρωτοβουλία διατύπωσης καινοτόμων ιδεών από την πλευρά των εργαζομένων.  

Το 44% διαφωνεί ότι υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων, 

το 28% είναι προβληματισμένο, ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. Όμως ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό, το 28%, συμφωνεί, δέχεται την επικοινωνία και αποτελεί το 

πρώτο βήμα για την απαρχή της συλλογικής μάθησης και ανάπτυξης. 

Ως προς το βαθμό στον οποίο η στρατηγική του οργανισμού καθορίζεται από τα 

ανώτατα στελέχη ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 72% συμφωνεί, το 20% ούτε 

συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και μόλις το 8% διαφωνεί. Κανείς δεν διαφωνεί έντονα σε 

έναν ιεραρχικά δομημένο οργανισμό, όπως ήταν αναμενόμενο. 

Ως προς τον βαθμό στον οποίο ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να γνωρίσουν τα λάθη 

τους και προτείνουν τρόπους βελτίωσης επικρατεί μια σύγχυση, διότι το 32% διαφωνεί, 

το 36% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 18% συμφωνεί. Άρα δεν υπάρχει σαφή 

εικόνα για τις αντιλήψεις των εργαζομένων ως προς την δυνατότητα ανατροφοδότησης 

αφού ουσιαστικά οι διαφορετικές απαντήσεις έχουν περίπου την ίδια βαρύτητα ως προς 

το σύνολο των ερωτηθέντων.   

Πιο ξεκάθαρα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την πλευρά των πολιτών, αφού 

συνολικά το 60% διαφωνεί ότι ενθαρρύνονται οι πολίτες να γνωρίσουν τα λάθη της 

υπηρεσίας και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης, το 26% ούτε συμφωνεί, ούτε 

διαφωνεί και το 12% συμφωνεί.  

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό (70%) συμφωνεί ότι δεν παίρνουν ρίσκα, το 18% ούτε 

συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 12% διαφωνεί. Κανείς δεν διαφωνεί έντονα. 

Επίσης ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (62%) συμφωνεί ότι δεν ενθαρρύνεται να 

πειραματιστεί, το 20% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 12% διαφωνεί. Έκπληξη 

αποτελεί το ποσοστό 6% που διαφωνεί έντονα και μας επιτρέπει να οδηγηθούμε στην 

βάσιμη υπόθεση ότι σε κάποια τμήματα επικρατεί ευλυγισία και ελευθερία 

πρωτοβουλιών.  

Προκαλεί την προσοχή μας το αποτέλεσμα ότι το 44% συμφωνεί ότι μπορούν να 

αλλάξουν τις πρακτικές τους, το 30% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 26% 
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διαφωνεί. Έτσι μια δομική αλλαγή μπορεί να πραγματωθεί και μάλιστα από τους ίδιους 

τους εργαζομένους. 

Παρόλα αυτά μόλις το 12% συμφωνεί ότι προάγεται η ανάληψη ρίσκου και 

πειραματισμού, το 24% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το υψηλότερο ποσοστό 

(60%) διαφωνεί, αποτέλεσμα που συσχετίζεται ομαλά με τα δύο πιο προηγούμενα 

αποτελέσματα δηλ. ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων (70% και 62% αντίστοιχα) 

συμφωνεί πως δεν παίρνουν ρίσκα και δεν ενθαρρύνονται να πειραματιστούν.  

 
Στον πίνακα 1 και στο γράφημα 1 και 2 απεικονίζονται τα σχετικά αποτελέσματα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ερωτηματολόγιο 

(Πηγή: Sadler-Smith et al. 2001) 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα  

Συμφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

έντονα  

1 Είμαστε ένας ανοικτός 

οργανισμός και διατίθενται 

στους εργαζομένους όσο το 

δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες. 

2% 18% 30% 38% 12% 

2 Ιδέες από όλους τους 

εργαζόμενους εισακούονται 

και υλοποιούνται για να 

αλλάξουν την πολιτική του 

εργασιακού μου χώρου ακόμη 

και αν προκαλούν τις απόψεις 

των ανωτάτων στελεχών. 

4% 4% 20% 56% 16% 

3 Υπάρχει αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ 

εργαζομένων όλων των 

2% 26% 28% 34% 10% 
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επιπέδων , σχετικά με το τι 

κάνει ο Οργανισμός και προς 

τα πού πορεύεται. 

4 Η Στρατηγική και πολιτική 

του Οργανισμού καθορίζεται 

από τα ανώτατα Στελέχη. 

26% 46% 20% 8%   

5 Ενθαρρύνουμε ενεργητικά 

τους εργαζόμενους να μας 

γνωρίσουν αν ενεργούμε 

λανθασμένα στον τρόπο 

εκτέλεσης των εργασιών μας 

και να μας γνωρίσουν πως 

μπορούμε να βελτιωθούμε.  

4% 18% 36% 32% 10% 

6 Ενθαρρύνουμε ενεργητικά 

τους πολίτες να μας 

γνωρίσουν αν ενεργούμε 

λανθασμένα στον τρόπο 

εκτέλεσης των εργασιών μας 

και να μας γνωρίσουν πως 

μπορούμε να βελτιωθούμε.  

2% 12% 26% 46% 14% 

7 Διστάζουμε να δοκιμάσουμε 

νέους τρόπους εργασίας, 

επειδή δεν είμαστε το είδος 

της Υπηρεσίας που μπορούμε 

να πάρουμε ρίσκα. 

14% 56% 18% 12%   

8 Οι εργαζόμενοι 

αποθαρρύνονται να 

πειραματιστούν με νέους και 

καινοτόμους τρόπους 

εργασίας. 

14% 48% 20% 12% 6% 

9 Έχουμε καθιερώσει 

εργασιακές πρακτικές, αλλά 

μπορούμε να τις αλλάξουμε 

προκειμένου να πετύχουμε 

14% 30% 30% 24% 2% 
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μεγαλύτερη αποδοτικότητα, 

αν χρειαστεί. 

10 Προσπαθούμε να προάγουμε 

την ανάληψη ρίσκου και 

πειραματισμού στις 

εργασιακές μεθόδους μας.  

4% 12% 24% 48% 12% 
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Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό (72%) θεωρεί 

ότι δεν εισακούονται οι ιδέες από όλους τους εργαζομένους, ούτε υλοποιούνται για να 

αλλάξουν την πολιτική του εργασιακού χώρου και μόνο τα ανώτατα στελέχη 

διαμορφώνουν την στρατηγική του οργανισμού. Παράλληλα ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

(70%) πιστεύει ότι δεν παίρνει ρίσκα και δεν ενθαρρύνεται να πειραματιστεί σε νέες 

εργασιακές μεθόδους (62%). Γενικά ένα υψηλό ποσοστό (60%) θεωρεί ότι δεν 

προάγεται η ανάληψη ρίσκου και πειραματισμού, όπως ήταν αναμενόμενο σε μια 

υπηρεσία διαρθρωμένη από μια αυστηρή ιεραρχία, σταθερά συστήματα και δομές που 

δεν αφήνουν περιθώρια ενεργειών καινοτομίας και πρωτοβουλιών.  

Από τα αποτελέσματα αυτά διαπιστώνουμε ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν είναι ένας ανοικτός 

οργανισμός, αλλά μη ευέλικτος, άτεγκτος και αρτηριοσκληρωτικός που δεν προάγει την 

ανάληψη ρίσκου, δεν ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, τις καινοτόμες ιδέες, τον 

πειραματισμό και τους νέους τρόπους εργασίας. Δεν υφίσταται αμφίδρομη επικοινωνία 

μεταξύ των εργαζομένων και δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή στη διαμόρφωση 

της στρατηγικής του οργανισμού. Τα παραπάνω, όμως, χαρακτηριστικά, τα οποία η 

πλειοψηφία των εργαζομένων θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στον Ο.Α.Ε.Ε. χαρακτηρίζουν 

έναν οργανισμό που μαθαίνει. Άρα ο Ο.Α.Ε.Ε δεν προάγει τη συλλογική μάθηση και 

ανάπτυξη και κατά συνέπεια την οργανωσιακή μάθηση. 

Παρόλα αυτά  διαφαίνεται και η διάθεση, επιθυμία και δυνατότητα από την πλευρά των 

εργαζομένων για αλλαγή του σημερινού τρόπου λειτουργίας του οργανισμού, αφού το 

44% πιστεύει ότι οι εργασιακές πρακτικές μπορούν να αλλάξουν και το 28% πιστεύει 

ότι υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα με ένα ποσοστό 28% να απαντά 

ουδέτερα. Γενικά από τα υψηλά ποσοστά των ουδέτερων απαντήσεων διαφαίνεται ένα 

αισιόδοξο μήνυμα, μια αίσθηση πίστης σε μια προσδοκώμενη αλλαγή, διότι κάθε 

προβληματισμός είναι αρχή γνώσης, η ρίζα  της επιστήμης ( επίσταμαι = γνωρίζω καλά )  

που μεταξύ άλλων και με μια δυνατή και ικανή ηγεσία θα αποτελέσει το εφαλτήριο του 

μετασχηματισμού του οργανισμού. 
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Η δεύτερη θεματική ενότητα του σχεδιασμού μάθησης και ανάπτυξης που αφορά το 

περιβάλλον του οργανισμού περιλαμβάνει το βαθμό στον οποίο  

· Οι εργαζόμενοι έχουν καθήκοντα διατυπωμένα με σαφήνεια 

· Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων 

· Υπάρχει αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων των εργαζομένων 

· Είναι σαφές σε ποιόν αναφέρονται 

· Είναι τα συστήματα και οι διαδικασίες σαφή 

· Ο εξοπλισμός στην εργασία τους είναι κατάλληλος 

 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων από τους ερωτηθέντες υπαλλήλους δεν 

προκύπτει μια ξεκάθαρη εικόνα για το περιβάλλον του οργανισμού, αφού επικρατεί 

σύγχυση και ασάφεια μεταξύ των απαντήσεων, οι οποίες, αν και διχοτομημένες, έχουν 

μεταξύ τους διαφορές χαμηλών ποσοστών, εκτός δύο εξαιρέσεων, της σαφήνειας ως 

προς το σε ποιόν αναφέρονται και της έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού. Γενικά όμως 

μας επιτρέπουν να συμπεραίνουμε την έλλειψη σχεδιασμού μάθησης και ανάπτυξης και 

την απουσία χαρακτηριστικών ενός οργανισμού που μαθαίνει. 

 

Ως προς το πρώτο, το 56% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει ακριβώς τα καθήκοντά του 

αλλά το 44% θεωρεί ότι είναι σαφή και ξεκάθαρα. 

Ως προς το δεύτερο το 44% πιστεύει ότι υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων ενώ το 56% 

ενστερνίζεται την αντίθετη άποψη. 

Ο διχασμός αυτός και η ασάφεια στην περιγραφή των καθηκόντων των υπαλλήλων 

συνεχίζεται και στην 3η ερώτηση, όπου περίπου οι μισοί (46%) πιστεύουν ότι δεν 

αμφισβητούνται οι αρμοδιότητές τους, ενώ οι υπόλοιποι μισοί (54%) θεωρούν ότι 

έχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. 

Ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, το 82% γνωρίζει ακριβώς σε ποιόν αναφέρεται, όπως 

ήταν αναμενόμενο σε έναν ιεραρχικά δομημένο δημόσιο οργανισμό και μόλις το 18%  

δεν το γνωρίζει με σαφήνεια. 

Ως προς το βαθμό στον οποίο υπάρχουν σαφή συστήματα και διαδικασίες, μόνο το 32% 

συμφωνεί, ενώ το 68% διαφωνεί.  

Τέλος, όλοι οι υπάλληλοι συμφώνησαν ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό στην 

εργασία τους, αναμενόμενο αποτέλεσμα σε έναν δημόσιο οργανισμό με ανεπάρκεια 

χρηματοοικονομικών πόρων, ιδιαίτερα στα πλαίσια της υφιστάμενης οικονομικής 

κρίσης. 
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 Στον πίνακα 2 και στο γράφημα  3 απεικονίζονται τα σχετικά αποτελέσματα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Ερωτηματολόγιο  

για την αναποτελεσματική απόδοση ενός Οργανισμού  

(Πηγή: Roscoe 1995:61-2; Boxall and Purscell 2003:137-8) 

      

Περιβάλλον Οργανισμού 

   ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Είναι τα καθήκοντά σας διατυπωμένα με σαφήνεια;   

56% 44% 

2 Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων;   

44% 56% 

3 Υπάρχει αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων σας;   

46% 54% 

4 Είναι σαφές το σε ποιόν αναφέρεστε;   

82% 18% 

5 Είναι τα συστήματα και οι διαδικασίες σαφή;   

32% 68% 

6 Είναι ο εξοπλισμός κατάλληλος για τη δουλειά σας;   

0% 100% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3 
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Ο χαρακτήρας του υπό μελέτη οργανισμού διαφαίνεται καθαρά στο περιβάλλον του, 

όπου επικρατεί ασάφεια και σύγχυση μεταξύ των υπαλλήλων και για τον συλλογικό 

τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο εκτέλεσης των ατομικών καθηκόντων. 

Διαπιστώνεται η έλλειψη περιγραφής καθηκόντων, η έλλειψη καθοδήγησης, 

οργανωσιακής μάθησης, μιας κωδικοποιημένης πια γνώσης που θα διαχέεται σ’όλο τον 

οργανισμό. Φυσικά τα αποτελέσματα του εξαιρετικά υψηλού ποσοστού (82%) της 

αναγνώρισης της θέσης των υπαλλήλων στην ιεραρχία σ΄ένα γραφειοκρατικό και 

αυστηρά δομημένο οργανισμό και της καθολικής αποδοχής της ανεπάρκειας του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε δημόσια υπηρεσία (100%), ήταν περίπου αναμενόμενα. 

Όλοι οι υπάλληλοι, ανεξαιρέτως, συμφώνησαν ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό 

στην εργασία τους, γεγονός που δεν μας προκαλεί έκπληξη, αφού μελετάμε έναν 

δημόσιο οργανισμό, συνολικά εξαρτώμενο και επιχορηγούμενο από τον κρατικό 

προϋπολογισμό που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση δεν μας 

επιτρέπει να προβλέψουμε κάποια αισιόδοξη μελλοντική αλλαγή. Όλοι σχεδόν 

γνωρίζουν σε ποιόν αναφέρονται και όλοι ανεξαιρέτως δεν έχουν τα μέσα, τους υλικούς 

πόρους, για να υποστηρίξουν το έργο τους. Η υλοποίηση της οργανωσιακής μάθησης 

αναστέλλεται από μια ιεραρχία σταθερών ρόλων, την αβεβαιότητα και τις συγκρούσεις 

στις αρμοδιότητες, την ασάφεια στους σκοπούς και τα καθήκοντα, στα συστήματα και 

τις διαδικασίες. Αυτή η σύγχυση στην διατύπωση και μεταφορά της πληροφορίας και 

κατ΄επέκταση της γνώσης πλήττει τα δομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του 

οργανισμού, καθώς, όπως μας θυμίζουν οι Morgan (1986)  και Nonaka (1991) η 

πληροφορία είναι η ψυχή των οργανισμών και των συστημάτων μάθησής τους.  

 

Η τρίτη θεματική ενότητα του σχεδιασμού μάθησης και ανάπτυξης που αφορά τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων, αν έχουν δηλαδή την ικανότητα να 

αποδώσουν, περιλαμβάνει το βαθμό στον οποίο: 

· Οι εργαζόμενοι έχουν τη διαδικαστική γνώση (πως εκτελούν το καθήκον τους) 

· Έχουν την ερμηνευτική γνώση ( γιατί εκτελούν το καθήκον που τους ανατέθηκε) 

· Έχουν τη γνώση του προσδοκώμενου μέτρου ή της ποιότητας απόδοσής τους 

· Συμφωνούν οι προϊστάμενοι και υφιστάμενοι ως προς το ύψος της απαιτούμενης 

απόδοσης 

· Δέχονται ανατροφοδότηση στην απόδοσή τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 

· Δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης – εφαρμογής στον εργασιακό χώρο των 

προσφάτως αποκτηθεισών δεξιοτήτων 
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· Η εκπαίδευση καλύπτει τις ανάγκες τους  και αν όχι σε ποια αντικείμενα θα 

ήθελαν να εκπαιδευτούν 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηθέντων υπαλλήλων προκύπτει σε 

υψηλό ποσοστό η αδυναμία πλήρωσης των εκπαιδευτικών τους  αναγκών, με 

αποτέλεσμα την αδυναμία ικανότητας απόδοσης.  

Ως προς το πρώτο και το δεύτερο, ένα ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό, το 84% των 

ερωτηθέντων γνωρίζει πώς και γιατί  εκτελεί ένα συγκεκριμένο καθήκον, ενώ μόλις το 

16% έχει αντίθετη άποψη. 

Το 56% γνωρίζει ποια και σε ποιο βαθμό πρέπει να είναι η απόδοσή τους και το 

υπόλοιπο 44%, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό δεν γνωρίζει την απόδοση που πρέπει να 

επιτύχει, αποτέλεσμα που μας προβληματίζει, καθώς δείχνει την εικόνα της σύγχυσης 

των υπαλλήλων ως προς την απόδοσή τους.  

 Το 40% πιστεύει ότι οι υφιστάμενοι και οι προϊστάμενοι συμφωνούν ως προς το ύψος 

της απαιτούμενης απόδοσης, ενώ το 60% θεωρεί  ότι οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, 

αποτέλεσμα που επίσης υποδηλώνει την ασάφεια ως προς τη γνώση της απόδοσης. 

Ως προς τη γνωστοποίηση του σωστού ή λάθους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, το 76%, δέχεται ανατροφοδότηση (feedback) στην 

απόδοσή του ενώ το 24% έχει αντίθετη άποψη.  

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το 80%, δεν εξάσκησε προσφάτως αποκτηθείσες δεξιότητες 

στη  δουλειά του, ενώ μόλις το 20% είχε την ευκαιρία αυτή.  

Το 30% πιστεύει ότι η εκπαίδευση που παίρνει καλύπτει τις ανάγκες του, ενώ το 70%  

που είναι η μεγάλη πλειοψηφία διαφωνεί. 

Στην ερώτηση ανοικτού τύπου δηλ. «εάν η εκπαίδευση που παίρνετε δεν καλύπτει τις 

ανάγκες σας σε ποια αντικείμενα θα θέλατε να εκπαιδευτείτε» λάβαμε τις παρακάτω 

ενδιαφέρουσες απαντήσεις, οι οποίες θέτουν κρίσιμα ζητήματα από τους ίδιους τους 

υπαλλήλους για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Δεν  

 απάντησαν 

Στους 

Η/Υ-

τεχνολο

γία 

Στο 

υπηρεσια

κό 

αντικεί- 

μενο   

  

Σφαιρική 

εκπαίδευση 

34% 20% 20% 26% 
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Στον πίνακα 4 και στο γράφημα  4 απεικονίζονται τα σχετικά αποτελέσματα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Ερωτηματολόγιο  

για την αναποτελεσματική απόδοση ενός Οργανισμού  

(Πηγή: Roscoe 1995:61-2; Boxall and Purscell 2003:137-8) 

      

Γνώσεις και δεξιότητες (έχουν οι εργαζόμενοι την ικανότητα να αποδώσουν;) 

   ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Γνωρίζετε πως να εκτελέσετε ένα συγκεκριμένο καθήκον (έχετε τη διαδικαστική 

γνώση;) 

  84% 16% 

2 Γνωρίζετε γιατί εκτελείτε ένα συγκεκριμένο καθήκον (έχετε την ερμηνευτική 

γνώση;) 

  84% 16% 

3 Γνωρίζετε πόσο ή τι ακριβώς περιμένουν οι άλλοι από εσάς να αποδώσετε;   56% 44% 

4 Συμφωνούν οι υφιστάμενοι και οι προϊστάμενοι ως προς το ύψος της 

απαιτούμενης απόδοσης; 

  40% 60% 

5 Δέχεστε ανατροφοδότηση στην απόδοσή σας; (δηλαδή σας γνωστοποιούν το 

σωστό ή λάθος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας; 

  76% 24% 

6 Σας δόθηκε η ευκαιρία να εξασκήσετε προσφάτως αποκτηθείσες δεξιότητες στον 

χώρο της δουλειάς σας; 

  20% 80% 

7 Η εκπαίδευση που παίρνετε καλύπτει τις ανάγκες σας; Εάν όχι, σε ποιά 

αντικείμενα θα θέλατε να εκπαιδευτείτε; 

  30% 70% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 3 και του γραφήματος 4 διαπιστώνουμε ότι οι 

εργαζόμενοι πιστεύουν ότι έχουν τη διαδικαστική και ερμηνευτική γνώση και τη γνώση 

της απόδοσής τους, χάρη στην υψηλή ανατροφοδότηση που δέχονται, όχι όμως τη 

γνώση του μέτρου της απόδοσής τους, ούτε τη δυνατότητα εξάσκησης των δεξιοτήτων 

τους ή  πλήρωσης των εκπαιδευτικών τους  αναγκών, με αποτέλεσμα την αδυναμία 

ικανότητας απόδοσης. 

Συγκεκριμένα, αν και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως και γιατί εκτελούν τα καθήκοντά 

τους και πιστεύουν ότι τα εκτελούν σωστά, η αξιολόγηση της εργασίας τους δε γίνεται 

επαρκώς, δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων για τους 

υφισταμένους, και παρόλο που η πλειοψηφία δέχεται ανατροφοδότηση (76%) δεν 

επηρεάζει την απόδοσή τους, διότι δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση να τη 

βελτιώσουν, ούτε ευκαιρίες να ασκήσουν προσφάτως αποκτηθείσες δεξιότητες ή να 

διορθώσουν τα λάθη τους, αφού ένα μεγάλο ποσοστό (60%) δε συμφωνεί με τον 

Προϊστάμενό του ως προς το ύψος της απαιτούμενης απόδοσης.  

Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο και ενθαρρυντικό ότι το 70% έχει επίγνωση της ανεπάρκειάς 

του και επιζητά επιμόρφωση. Άρα υπάρχει η διάθεση βελτίωσης από την πλευρά των 

εργαζομένων και όχι μόνο για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών αλλά και για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Όμως οι  απαντήσεις στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης ως 

προς το σε ποια αντικείμενα θα ήθελαν να εκπαιδευτούν, ουσιαστικά μοιράζονται 
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σχεδόν εξίσου σε τρεις τομείς: τεχνολογία-Η/Υ (20%), υπηρεσιακό αντικείμενο (20%) 

και σφαιρική εκπαίδευση (26%). Οι υπάλληλοι ανάλογα με την καθημερινή εμπειρία 

του εργασιακού τους περιβάλλοντος και των προβλημάτων που συναντούν 

διαμορφώνουν μια άποψη σχετικά με τις ελλείψεις τους, χωρίς να έχουν σαφή αντίληψη 

του ρόλου τους στα πλαίσια ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού. Οι απαντήσεις 

τους φανερώνουν μια σύγχυση καθώς η εκτίμηση του έργου τους και η επίγνωση των 

αδυναμιών τους δεν προέρχονται από τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού αλλά 

από τις δικές τους, καθώς, όπως διαπιστώσαμε παραπάνω, δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια 

αξιολόγησης της απόδοσής τους, αλλά είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας τους, η οποία 

όμως μπορεί να κινείται και σε λάθος προσανατολισμό. Εύλογα αναρρωτιέται κάποιος, 

πως ένας υπάλληλος που ισχυρίζεται ότι έχει, όπως είδαμε πριν, τη διαδικαστική και 

ερμηνευτική γνώση καθώς και την επανατροφοδότηση κατά την εκτέλεση του έργου 

του, διαπιστώνει ότι έχει ελλείψεις χωρίς να μπορεί να τις προσδιορίσει επακριβώς. 

Αυτό φαίνεται και από τα παρακάτω.  Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα του ποσοστού 

34% που, ενώ δέχεται την έλλειψη κάλυψης των εκπαιδευτικών του αναγκών, δεν 

απαντά σε ποια αντικείμενα θα ήθελε να εκπαιδευτεί. 

 Υποθέτουμε ότι όλες αυτές οι απαντήσεις του πίνακα 3 δηλώνουν την έλλειψη 

επίγνωσης συγκεκριμένων αδυναμιών  και την απουσία ενός γενικότερου οράματος, 

μιας οργανωσιακής κουλτούρας που θα εκπορεύεται από την ηγεσία του οργανισμού με 

σαφείς στόχους και επιδιώξεις, οι οποίες θα επιτρέπουν στον υπάλληλο να κατανοήσει 

τη θέση και το έργο του μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον του οργανισμού, έτσι ώστε να 

του δημιουργηθεί πλήρης αντίληψη των γνώσεων και δεξιοτήτων του, καθώς και των 

αδυναμιών του.  

Παράλληλα, μας προβληματίζει το ποσοστό 30% που υποστηρίζουν ότι η παρεχόμενη 

εκπαίδευση καλύπτει τις ανάγκες τους, γεγονός που μας οδηγεί στην υπόθεση ότι, είτε 

δεν έχουν επίγνωση των αδυναμιών τους, είτε δεν έχουν τη διάθεση να αποδώσουν. Και 

δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις υποθέσεις αυθαίρετες, αν 

αναλογιστούμε τα υψηλά ποσοστά των απαντήσεων του πίνακα 4, όπου προκύπτουν οι 

ελλείψεις της απόδοσής τους, διότι δεν γνωρίζουν πόσο ή τι ακριβώς περιμένουν οι 

άλλοι από αυτούς, ούτε συμφωνούν οι υφιστάμενοι και οι προϊστάμενοι ως προς το ύψος 

της απόδοσης, ούτε οι υπάλληλοι έχουν εξασκήσει προσφάτως αποκτηθείσες δεξιότητες 

στον χώρο της εργασίας τους. Άρα, αυτό το ποσοστό 30% είναι, θα τολμούσαμε να 

δηλώσουμε ευθαρσώς, η αχίλλειος πτέρνα του δημόσιου τομέα, οι υπάλληλοι που 

αντιστέκονται στις αλλαγές και βολεύονται σε μια στείρα κατάσταση 
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αυτοματοποιημένης, επαναλαμβανόμενης, διαδικαστικής λειτουργίας, χωρίς τη διάθεση 

μετεξέλιξης και ολοκλήρωσής τους.   

 

Η τέταρτη θεματική ενότητα του σχεδιασμού μάθησης και ανάπτυξης που αφορά την 

έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβών των εργαζομένων, αν έχουν δηλαδή τη διάθεση να 

αποδώσουν, περιλαμβάνει το βαθμό στον οποίο: 

· Οι εργαζόμενοι θα απέδιδαν καλύτερα με περισσότερες ανταμοιβές και τι είναι 

αυτό που τους λείπει για να αποδώσουν καλύτερα 

· Είναι ξεκάθαρα διατυπωμένοι οι στόχοι της απόδοσης 

· Η απαιτούμενη προσπάθεια είναι μεγαλύτερη από την ανταμοιβή που παίρνουν 

· Υπάρχουν θετικές συνέπειες για την καλή απόδοση και αρνητικές συνέπειες για 

την μη απόδοση 

· Υπάρχουν κυρώσεις για την μη απόδοση 

· Η κουλτούρα του εργασιακού χώρου υποστηρίζει την απόδοση και την 

αφοσίωση στον οργανισμό 

· Έχει ο εργαζόμενος ατομικά το κίνητρο να συνεισφέρει στην απόδοση της 

ομάδας, του τμήματος ή του οργανισμού 

 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηθέντων υπαλλήλων προκύπτει σε 

υψηλό ποσοστό η έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβών, με αποτέλεσμα την έλλειψη 

διάθεσης απόδοσης.  

 

Ως προς το πρώτο ζήτημα που ερευνάται, το 58% των ερωτηθέντων θα απέδιδε 

καλύτερα αν είχε περισσότερες ανταμοιβές ενώ το 42% θεωρεί ότι η απόδοσή του είναι 

επαρκής και δεν θα αυξανόταν με περισσότερες ανταμοιβές. 

Σχετικά με το εάν οι στόχοι της απόδοσης είναι ξεκάθαρα διατυπωμένοι επικρατεί μια 

σύγχυση αφού  το 50% συμφωνεί και το  υπόλοιπο 50% διαφωνεί. 

Στη συνέχεια, το 80% πιστεύει ότι η απαιτούμενη προσπάθεια είναι μεγαλύτερη από την 

ανταμοιβή που δέχεται ενώ το 20% θεωρεί ότι αμοίβεται αναλόγως της προσπάθειάς 

του. 

Ένα υψηλό ποσοστό, το 74% πιστεύει ότι δεν υπάρχουν θετικές συνέπειες ή αρνητικές 

σχετικά με την απόδοση και μόλις το 26% υποστηρίζει την αντίθετη άποψη. 

Επίσης ένα υψηλό ποσοστό, το 68% θεωρεί ότι η μη απόδοση δεν επισείει κάποιες 

κυρώσεις, ενώ μόνο το 32% πιστεύει ότι υπάρχουν κυρώσεις για τη μη απόδοση.  
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Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, το 76%, πιστεύει ότι η κουλτούρα του οργανισμού δεν 

υποστηρίζει την απόδοση και αφοσίωσή του σ’ αυτόν και τέλος ένα ακόμη πιο υψηλό 

ποσοστό, το 80%, θεωρεί ότι ο εργαζόμενος δεν έχει το κίνητρο να συνεισφέρει στην 

απόδοση της ομάδας, του τμήματος ή του οργανισμού. 

 

Στην ερώτηση ανοικτού τύπου δηλ. «Θεωρείτε ότι θα αποδίδατε καλύτερα αν είχατε 

περισσότερες ανταμοιβές; Εάν ναι, τι είναι αυτό που σας λείπει για να αποδώσετε 

καλύτερα;» λάβαμε τις παρακάτω ενδιαφέρουσες απαντήσεις: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Ερωτηματολόγιο  

για την αναποτελεσματική απόδοση ενός Οργανισμού  

(Πηγή: Roscoe 1995:61-2; Boxall and Purscell 2003:137-8) 

      

Έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβών (Έχουν οι εργαζόμενοι τη διάθεση να αποδώσουν;) 

   ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Θεωρείτε ότι θα αποδίδατε καλύτερα αν είχατε περισσότερες ανταμοιβές; Εάν ναι, 

τι είναι αυτό που σας λείπει για να αποδώσετε καλύτερα; 

  58% 42% 

2 Είναι οι στόχοι της απόδοσής σας ξεκάθαρα διατυπωμένοι;   50% 50% 

3 Θεωρείτε ότι η απαιτούμενη προσπάθεια είναι μεγαλύτερη από την ανταμοιβή που 

παίρνετε; 

  80% 20% 

4 Υπάρχουν θετικές συνέπειες για την καλή απόδοση και/ή αρνητικές συνέπειες για 

την μη απόδοση; 

  26% 74% 

Δεν 

απάντησαν 

Κατάλληλος 

εξοπλισμός 

Καλύτερο 

περιβάλλον 

Ηθικό 

κίνητρο 

 

Οικονομικό 

κίνητρο 

Ηθικό 

Και 

Οικονομικό 

κίνητρο 

21% 14% 14% 7% 34% 10% 
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5 Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη απόδοση;   32% 68% 

6 Η κουλτούρα του εργασιακού σας χώρου υποστηρίζει την απόδοση και την 

αφοσίωσή σας στον Οργανισμό; 

  24% 76% 

7 Έχει ο εργαζόμενος ατομικά το κίνητρο να συνεισφέρει στην απόδοση της ομάδας, 

του τμήματος ή του Οργανισμού; 

  20% 80% 
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80%

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ 58% 50% 80% 26% 32% 24% 20%

ΟΧΙ 42% 50% 20% 74% 68% 76% 80%

1 2 3 4 5 6 7

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 6 και του γραφήματος 5 διαπιστώνουμε ότι η 

πλειοψηφία των εργαζομένων έχουν τη διάθεση να αποδώσουν αλλά δεν έχουν τα 

κίνητρα, τις ανταμοιβές, την εκπαίδευση και κυρίως την οργανωσιακή κουλτούρα που 

θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή. Γνωρίζουν ότι έχουν τις 

ικανότητες να αποδώσουν αλλά δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα που θα ικανοποιήσει 

διαφορετικές ανάγκες για τον καθένα (οικονομικές, ηθικές, ασφάλειας, κοινωνικές), 

όπως και την υποκίνηση που θα τους παρακινήσει να εργαστούν αποδοτικότερα. Ένα 

πολύ υψηλό ποσοστό (80%) πιστεύει ότι δεν ανταμείβεται ανάλογα με την απόδοσή του 

και δεν είναι ικανοποιημένο.  Δεν υπάρχουν κυρώσεις ή συνέπειες από τη μη απόδοση 
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και οι στόχοι της απόδοσής τους δεν είναι ξεκάθαρα διατυπωμένοι. Έτσι δεν υπάρχει 

σύνδεση ανταμοιβής και επίδοσης, δεν έχουν σαφή αντίληψη του έργου που θα 

εκτελέσουν και αντιλαμβάνονται αφενός ότι η προσπάθεια δεν θα ανταμειφθεί (74%) 

και  αφετέρου ότι η μη απόδοση δεν θα ενέχει κυρώσεις (68%). Οι δυσλειτουργίες στο 

σύστημα ανταμοιβών αντικατοπτρίζουν την έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας ( αξίες, 

προσδοκίες, ψυχολογικό συμβόλαιο ). 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 5 ήταν γενικά προβλέψιμα σε μια εποχή ραγδαίων 

οικονομικών εξελίξεων και οικονομικής κρίσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό (34%) θεωρεί 

ότι το οικονομικό κίνητρο είναι αυτό που του λείπει για να αποδώσει καλύτερα αλλά 

ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι οι καλύτερες εργασιακές συνθήκες και η επάρκεια 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού  αποτέλεσαν επίσης σημαντικά κίνητρα επίδοσης (συνολικά 

28%). Μόνο όμως ένα 7% απάντησε ότι θα απέδιδε καλύτερα έχοντας ηθικό κίνητρο, το 

οποίο αντανακλά την ποιότητα της οργανωσιακής κουλτούρας και αποτελεί έναν 

αδύναμο  πολιτιστικό οργανωσιακό μηχανισμό μάθησης. Η σύγχυση στις αντιλήψεις 

των υπαλλήλων προκύπτει από τη μη απάντηση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική 

(21%). Δε γνωρίζουν τι τους λείπει για να αποδώσουν καλύτερα, ενώ συμφωνούν ότι θα 

απέδιδαν καλύτερα με περισσότερες ανταμοιβές. Θα τολμούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 

δεν πιστεύουν σε ένα σύστημα ανταμοιβών, είτε επίδοσης, είτε μη επίδοσης, διότι τα 

δομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του οργανισμού δεν εμφανίζουν και δεν 

προβλέπουν παρά μόνο την έννοια της λογοδοσίας σε περίπτωση λάθους ή παράβασης 

καθήκοντος.  

Παρατήρηση 
Στο Σχέδιο Νόμου (Πολυνομοσχέδιο) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 

2011 στη Βουλή προς ψήφιση στο άρθρο 19 για το κίνητρο επίτευξης στόχων και 

κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων προβλέπεται η οικονομική ανταμοιβή 

δημοσίων υπαλλήλων που οι υπηρεσίες τους επιτυγχάνουν ποσοτικοποιημένους  

στόχους πάνω από κάποια ποσοστά επί τοις %, αλλά χωρίς να προβλέπεται η 

μετατροπή των υπηρεσιών αυτών σε ομάδες υψηλής απόδοσης που μπορεί να 

επιτευχθεί με τη μετατροπή της διάχυσης της γνώσης και της εμπειρίας και κυρίως 

χωρίς να προβλέπεται από το νομοσχέδιο το υποστηρικτικό κλίμα μάθησης.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συγκριτικά με άλλες έρευνες διαπιστώνουμε ότι 

συμφωνούν με τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του Sandhu M., Jain K. and Ahmad 

I. (2011) που πραγματοποίησε σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα της Μαλαισίας, 

προκειμένου να εξετάσει τις απόψεις τους για τη διάχυση της γνώσης (Knowledge 

Sharing). Οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ήταν θετικοί ως προς τη σπουδαιότητα της 

διάχυσης της γνώσης και τη θεωρούσαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως δεν ήταν 

ξεκάθαρη η επικοινωνία της και δεν ήταν σίγουροι ότι υπήρχε στρατηγική για τη 

διάχυση της γνώσης. Τα κύρια οργανωσιακά εμπόδια ήταν η έλλειψη πληροφοριακών 

συστημάτων και η έλλειψη ανταμοιβών και αναγνώρισης. Τα κύρια ατομικά εμπόδια 

ήταν η έλλειψη αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Προτείνουν λοιπόν 

την ευθυγράμμιση των πρακτικών και διαδικασιών του ανθρώπινου δυναμικού ώστε η 

διάχυση της γνώσης να γίνει τμήμα της οργανωσιακής κουλτούρας. Επανασχεδιασμός 

της εταιρικής εκπαίδευσης, της διοίκησης επίδοσης, του συστήματος ανταμοιβών, των 

πρακτικών στρατολόγησης και σχεδιασμού καριέρας, ώστε να ενθαρρύνουν τους 

ανθρώπους να μοιράζονται τη γνώση τους. 

Ο Edmonstone (1990) στηριζόμενος στη δική του εμπειρία πάνω στο εθνικό σύστημα 

υγείας προτείνει ότι η εφαρμογή των αρχών του learning organization στον δημόσιο 

τομέα αναστέλλεται από τις κατακερματισμένες δομές της σκέψης που συνοδεύουν 

μια ιεραρχία σταθερών ρόλων, την ιδέα της λογοδοσίας και την επακόλουθη 

αντίληψη των λαθών, της αβεβαιότητας και της σύγκρουσης, τους ασαφείς σκοπούς, 

την εμμονή στα βραχυπρόθεσμα καθήκοντα και την απουσία ανταμοιβών για την 

ανάληψη ρίσκου, επιβεβαιώνοντας  ότι ο Ο.Α.Ε.Ε.  που διέπεται από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δεν είναι learning organization. 

O Yusoff, M., (2005) συνόψισε τα συνήθη εμπόδια στη δημιουργία ενός δημόσιου 

οργανισμού σε learning organization:  

···· Μια βαθιά οχυρωμένη διάθεση και νοοτροπία 

···· Υπερβολική απασχόληση με παραδοσιακές επιχειρησιακές λειτουργίες 

···· Αδικαιολόγητη εστίαση στα συστήματα, τις διαδικασίες και εγκυκλίους και 

απαγόρευση όλων των άλλων 

···· Απροθυμία στην εκπαίδευση των υπαλλήλων ή στην επένδυση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

···· Έλλειψη πραγματικής ενδυνάμωσης  

τα οποία αντανακλούν την οργανωσιακή κουλτούρα του Ο.Α.Ε.Ε., όπως προέκυψε 

από την έρευνά μας. 

 



 59 

 Σε έρευνά τους οι Barrados M., and Mayne J., (2003) διαπίστωσαν ότι οι οργανισμοί 

του δημόσιου τομέα δεν επιθυμούν να παραδέχονται τα λάθη  τους και δεν θα 

μπορέσουν να μάθουν από τις προσπάθειες του παρελθόντος αν δεν μάθουν δραστικά 

από τα λάθη τους. Γι αυτό και η αναθεώρηση (review), ως οργανωσιακή πρακτική δεν 

είναι επιθυμητή αφού προϋποθέτει την παραδοχή των λαθών, εύρεση του λάθους και 

γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας εντός και εκτός του οργανισμού. Οι σκληρές 

ιεραρχίες και η συμπεριφορά αποφυγής του ρίσκου είναι δύο χαρακτηριστικά που δεν 

υποστηρίζουν μια μαθησιακή κουλτούρα. Η τάση να ακολουθούν κανόνες και 

διαδικασίες αναντίρρητα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό πολλών δημόσιων οργανισμών 

που αντιτίθεται στο πείραμα και τη μάθηση, όπως στην περίπτωση του Ο.Α.Ε.Ε. 

Οι Finger and Brand (1999) προτείνουν ότι με τις κατάλληλες δομικές μορφές, όπως 

μικρά, αλληλεπιδρώμενα τμήματα και αποκεντρωμένες ιεραρχίες είναι ουσιώδεις για 

την ατομική, συλλογική και οργανωσιακή ικανότητα για μάθηση, ενώ οι συσχετικές, 

ιεραρχικές δυναμικές δομές μπορούν να εμποδίσουν τη δημιουργία και μεταφορά της 

γνώσης σε τοπικές κυβερνήσεις (Vince, 2000) και σε υπηρεσίες υγείας (Newell et al., 

2003). Μετά το πέρας της έρευνάς μας θα προσθέταμε και σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, διότι η αυστηρή ιεραρχική δομή του Ο.Α.Ε.Ε. αποτελεί εμπόδιο της 

οργανωσιακής μάθησης και κατά συνέπεια του μετασχηματισμού του σε οργανισμού 

μάθησης.  

Σύμφωνα με τη μελέτη των Armstrong and Foley (2000) υφίστανται τέσσερις 

οργανωσιακοί μηχανισμοί μάθησης-θεμέλια για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός 

οργανισμού που μαθαίνει, ήτοι, το μαθησιακό περιβάλλον, ο προσδιορισμός των 

αναγκών μάθησης και ανάπτυξης, ο τόπος συνάντησης των παραπάνω αναγκών και η 

εφαρμογή της μάθησης στον εργασιακό χώρο, που όμως απουσιάζουν παντελώς από το 

περιβάλλον του Ο.Α.Ε.Ε. Δεν υπάρχουν οι δομικές και πολιτιστικές πτυχές του 

οργανισμού που μπορούν να υποστηρίξουν ένα μαθησιακό περιβάλλον. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 Από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Ο.Α.Ε.Ε. 

οργανισμό που μαθαίνει. Δεν είναι ένας ανοικτός οργανισμός που εξελίσσεται και 

αναπτύσσεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον και δεν 

προάγει την ατομική μάθηση ώστε να μετασχηματιστεί σε οργανωσιακή. Δεν 

αναπτύσσει τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων του με την κατάλληλη τυπική 

και άτυπη εκπαίδευση, ώστε η ατομική μάθηση σε συνδυασμό με την ομαδική μάθηση 

σε ένα κλίμα και σε μια οργανωσιακή κουλτούρα μάθησης θα οδηγήσει στην 

επιχειρηματική γνώση και σοφία (Knowledge Management). Δεν ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων, ούτε την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους, 

δεν τους υποκινεί για να προσπαθήσουν, να αποδώσουν και με τις επιθυμητές 

ανταμοιβές να νοιώσουν ικανοποίηση και να προσδώσουν αξία στο έργο τους και να 

ξαναπροσπαθήσουν.  

Όταν δεν υπάρχει σαφής περιγραφή θέσης, σαφή κριτήρια αξιολόγησης, αλλά σύγχυση 

ως προς την πραγματική και απαιτούμενη απόδοσή των υπαλλήλων  και οργανωσιακές 

δυσλειτουργίες καθίσταται δύσκολος ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, 

ώστε με τον σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

να επιτευχθεί η αλλαγή σκέψης, ιδεών, τρόπου εκτέλεσης του έργου, συμπεριφοράς, 

κουλτούρας, δηλαδή να επιτευχθεί η μάθηση. 

Όταν η επιλογή του προσωπικού δε στηριζόταν επί δεκαετίες σε αξιοκρατικές και 

επιστημονικές διαδικασίες ( ΑΣΕΠ, συνέντευξη από ειδικό συμβούλιο, μοριοδότηση 

προσόντων ), όταν το τμήμα ανθρωπίνων πόρων συμμετέχει εκτελεστικά και όχι 

επιτελικά στην διαδικασία στελέχωσης του Ο.Α.Ε.Ε., όταν η οργανωσιακή κουλτούρα 

ενός δημόσιου οργανισμού δε διαχέεται σ΄όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες θέσεων, 

όταν επικρατεί η στείρα εκτέλεση των καθηκόντων χωρίς ενδιαφέρον και 

δημιουργικότητα και χωρίς γνώση και αποδοχή της αξίας του Οργανισμού, όταν ο 

υπάλληλος δεν γνωρίζει ποια είναι τα καθήκοντά του, το έργο που πρέπει να επιτελέσει, 

όταν δεν υποκινείται, δεν ανατροφοδοτείται, δεν εκπαιδεύεται, δε συμμετέχει και ούτε 

επιθυμεί να συμμετάσχει στη συλλογική προσπάθεια επίτευξης των στόχων, τότε δεν 

μπορούμε να μιλάμε για ένα λειτουργικό και παραγωγικό δημόσιο ασφαλιστικό 

οργανισμό.  

Ο μετασχηματισμός του Ο.Α.Ε.Ε. σε οργανισμό που μαθαίνει είναι μια επιτακτική 

ανάγκη για την επιβίωση και ανάπτυξή του. Είναι μια συνεχής δυναμική 

διαδικασία προσαρμογής που αποτελεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.  
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Οι βασικές προτάσεις για την επίτευξη αυτής της δύσκολης και χρονοβόρας 

διαδικασίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

···· Υποστήριξη από τη Διοίκηση και σχεδιασμός της κατάλληλης στρατηγικής που 

θα ενθαρρύνει τη μάθηση και τη διάχυση της γνώσης και θα αναπτύσσει τις 

ικανότητες (γνώσεις και δεξιότητες) των ανθρώπων του μέσα από τη συνειδητή 

τυπική και άτυπη μάθηση με την υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, καταγραφή και κωδικοποίηση της 

άρρητης, άτυπης και σιωπηρής γνώσης, που είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο 

εφόσον αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και  μετατραπεί σε ρητή. 

····  Συγκεκριμένα ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της ομαδικής μάθησης με 

προγραμματισμένες συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών 

των εργαζομένων (brainstorming) και δημιουργία ομάδων εργασίας που θα 

παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους.  

···· εκπαίδευση εντός ( σεμινάρια από παλαιότερους και έμπειρα στελέχη –

coaching, mentoring ) και εκτός του Οργανισμού ( συμμετοχή σε 

πανεπιστημιακά προγράμματα και σε σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης, διαλέξεις στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο). 

···· δημιουργία δεξαμενών γνώσης ( εγχειριδίων ) με τα «μυστικά» εκτέλεσης ενός 

έργου ώστε να παραχθεί γνώση μέσα από τη διάχυση της γνώσης. Μάθηση και 

από τα λάθη ή την εμπειρία του παρελθόντος. 

···· Πολιτική ανταμοιβών και αναγνώρισης που ενθαρρύνει την απόκτηση νέων 

γνώσεων και ικανοτήτων ( προώθηση και ανταμοιβή νέων ιδεών ) και 

ανταμοίβει την εφαρμογή της γνώσης – θέσπιση ηθικών αμοιβών. 

···· Αξιολόγηση της απόδοσης με αναπληροφόρηση ( feedback ) και συνέντευξη 

αξιολόγησης – αξιολόγηση της εφαρμογής της γνώσης. 

···· Παροχή κινήτρων και υποκίνηση του υπαλλήλου με επιβράβευση εφαρμογής 

της γνώσης, αναγνώριση της προσπάθειάς του, πρόκληση του αισθήματος της 

σημαντικότητας και υπευθυνότητας του έργου του, ανάληψη ρίσκου,  

αυτονομία και ποικιλία στο έργο του, ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και του 

πειραματισμού, ώστε να προσδίδει αξία.   

···· Χρήση κατάλληλης τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων (internet – 

intranet ). Βάσεις δεδομένων γεμάτες από πληροφορίες αποσταγμένες από τη 

γνώση που έχουν αποκτήσει όλα τα μέλη του συγκεκριμένου οργανισμού  

(Gamble P., & Blackwell J., 2004 ).  
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···· Ενθάρρυνση και ανάπτυξη της οργανωσιακής κουλτούρας με τη δημιουργία 

κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, 

ώστε να επικρατήσει το αίσθημα της αφοσίωσης και δέσμευσης με τις αξίες του 

οργανισμού. 

···· Διαφανής και συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων και παροχή στους 

εργαζομένους της δυνατότητας αναζήτησης επεξηγήσεων, χωρίς τον φόβο της 

επίπληξης. Σύστημα λογοδοσίας που υποστηρίζει την αναγνώριση των λαθών 

ως μέρος της διαδικασίας μάθησης και όχι ως πειθαρχικό έλεγχο. 

···· Πλήρη υποστήριξη των πολιτικών αρχηγών ώστε η διαδικασία της μαθησιακής 

κουλτούρας και αλλαγής να κατευθυνθεί από τα υψηλά κλιμάκια της 

κυβέρνησης. Τα ανώτερα στελέχη του δημόσιου τομέα πρέπει να διευθύνουν τις 

αλλαγές με μια θετική συμπεριφορά και να έχουν συγκεκριμένους στόχους και 

ένα κοινό όραμα με τους εργαζομένους. Είναι σημαντικό όλες οι ομάδες 

συμφερόντων και οι προϊστάμενοι του δημόσιου τομέα να συμφωνούν με την 

στρατηγική του learning organization και να πιστέψουν σε αυτήν, ώστε να 

μεταδίδουν μια αίσθηση ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. 

 

Οι περιορισμοί της έρευνας εντοπίζονται στο δείγμα του ερωτηματολογίου που αφορά 

50 συμμετέχοντες υπαλλήλους των δύο Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. και 

δεν επεκτάθηκε σε περιφερειακά τμήματα των Διευθύνσεων, τα οποία ως γεωγραφικά 

απομακρυσμένα από τις κεντρικές υπηρεσίες ελέγχου προς εξυπηρέτηση των τοπικών 

αναγκών των ασφαλισμένων είναι, λόγω συνθηκών, σχετικώς ανεξάρτητα από την 

κεντρική Διοίκηση και ίσως να διαμορφώνουν κάποιες αποκλίσεις σε ορισμένους 

τομείς σχετικά με την κουλτούρα του οργανισμού. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι 

η οργανωσιακή κουλτούρα διαμορφώνεται στις Κεντρικές Διευθύνσεις της Αθήνας, οι 

οποίες αποτελούν το εφαλτήριο για την αναρρίχηση των υπαλλήλων στα υψηλότερες 

θέσεις του οργανισμού, όπου λαμβάνονται και οι σημαντικότερες αποφάσεις ή η 

διάχυσή τους εντός του οργανισμού. Επίσης τα ευρήματα της έρευνάς μας 

περιορίζονται αυστηρώς στις δύο αυτές υπηρεσίες και δεν δύναται να γενικευτούν σε 

άλλους τύπους δημοσίων οργανισμών ( ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ κτλ). 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στόχος της εφαρμογής του learning organization στο Δημόσιο Τομέα είναι η επίδοση 

και η αποτελεσματικότητα που δίνουν στη χώρα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να 

επιβιώσει διατηρώντας ακέραιη την εθνική της κυριαρχία μέσα σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο, παγκοσμιοποιημένο, οικονομικό περιβάλλον. Η οδυνηρή εμπειρία του 

ελληνικού λαού ως αποτέλεσμα της επιβολής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του ΔΝΤ του τρόπου αντιμετώπισης του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας (Τρόϊκα, 

μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο) καταδεικνύουν με ολοφάνερο τρόπο το πώς ένας μη 

ανταγωνιστικός, υπερμεγέθης και δυσλειτουργικός δημόσιος τομέας μπορεί να 

οδηγήσει μια χώρα στην απώλεια μέρους της εθνικής της κυριαρχίας. 

Παρόλο που ο Μιχαλόπουλος Ν. και ο Ψυχογιός Α. (2002) σε άρθρο τους για την 

περίπτωση των δημόσιων οργανισμών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες «παθολογίες», όπως «πολιτικές παθολογίες», «γραφειοκρατικές 

παθολογίες», «κουλτούρας» και «αντίληψης του εξωτερικού περιβάλλοντος», οι οποίες 

αναχαιτίζουν τους δημόσιους οργανισμούς από το να γίνουν οργανισμοί μάθησης, θα 

εδραιώσουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία και παράλληλα προσδοκία ότι η αλλαγή θα 

επέλθει από την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτικών δυνάμεων της χώρας που σε 

κυβερνητικό επίπεδο διαμορφώνουν την κουλτούρα και τις διαδικασίες του 

οργανισμού, λόγω του ισχυρού παρεμβατικού τους ρόλου και οι οποίες, λόγω του 

δυσβάσταχτου οικονομικού χρέους της Ελλάδας, εξαναγκάζονται πλέον να 

εφαρμόσουν όλες τις συμφωνίες που έχει  υπογράψει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η Λευκή 

Βίβλος, η οποία προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή του Learning Organization στον 

δημόσιο τομέα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι 

υπάλληλοι του οργανισμού είναι θετικοί στην ανάπτυξη ενός συστήματος αρχών και 

αξιών που θα αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα λογοδοσίας με μια οργανωσιακή 

κουλτούρα γνώσης και  μάθησης και επομένως υπάρχουν οι προϋποθέσεις μέσα από 

μια γόνιμη συνεργασία Διοίκησης και προσωπικού να μετασχηματιστεί ο Ο.Α.Ε.Ε. 

από έναν παθητικό, γραφειοκρατικό και απρόσωπο δημόσιο φορέα σε οργανισμό που 

μαθαίνει, με συνέπεια τη διαρκή εξέλιξή του στο μέλλον ως τμήμα της Νέας Δημόσιας 

Διοίκησης, της οποίας η εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα αποτελεί αδήριτη ανάγκη 

για την επιβίωση της Ελλάδας. 
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Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διαφωτίσει τη σχετικά άγνωστη επίδραση της 

διάχυσης της γνώσης στα οργανωσιακά αποτελέσματα σε οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα, όπως αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, δέσμευση και αποτελεσματικότητα. Η 

βιβλιογραφία είναι σχετικά πενιχρή για τη σχέση ενός οργανισμού που μαθαίνει και της 

μέτρησης της επίδοσής του. Η σύγκριση των ευρημάτων από την συστηματική και 

οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής των αρχών της διαχείρισης της γνώσης σε  

διαφορετικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, λιγότερο ή περισσότερο 

συγκεντρωτικούς και ιεραρχικούς  (δημοτικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 

υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία) θα ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη. Ο 

εντοπισμός των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη μάθηση και τη 

γνώση στους δημόσιους οργανισμούς μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση αυτής της 

γνώσης σε όλους τους τύπους των οργανισμών.   
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8. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

Συνοδευτική επιστολή ερωτηματολογίου 

 

 
 
 
 

Θέμα έρευνας: 
 

«Έχει ο οργανισμός που εργάζεστε χαρακτηριστικά «οργανισμού που 
μαθαίνει (learning organization)»; 

 
 
 
 

Ευγενία Χείλη 
Τμήμα Δ.Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

«Ένας οργανισμός που μαθαίνει απεικονίζει έναν οργανισμό που είναι ζωντανός, 
ανοικτός στο περιβάλλον μάθησης, εμπνέει, διευκολύνει, ενδυναμώνει τη μάθηση των 
μελών ώστε να δίνεται ευκαιρία για αλλαγή, προσαρμογή, βελτίωση, μετασχηματισμό». 
 
Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί σας ζητείται να σκεφτείτε κατά πόσο  ο Ο.Α.Ε.Ε. 
είναι ένας οργανισμός που μαθαίνει. 
 
 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και την έμπρακτη υποστήριξή σας 
 

Η ανωνυμία των ερωτηθέντων εργαζομένων διαφυλάσσεται απόλυτα 
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Ερωτηματολόγιο ( 4 θεματικές ενότητες) 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
       

Ερωτηματολόγιο 
(Πηγή: Sadler-Smith et al. 2001) 

       
 

 

Συμφωνώ 
απόλυτα  

Συμφωνώ Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφων
ώ 

Διαφωνώ 
έντονα  

1 Είμαστε ένας ανοικτός οργανισμός 
και διατίθενται στους εργαζομένους 
όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες. 

□ □ □ □ □ 

2 Ιδέες από όλους τους εργαζόμενους 
εισακούονται και υλοποιούνται για να 
αλλάξουν την πολιτική του 
εργασιακού μου χώρου ακόμη και αν 
προκαλούν τις απόψεις των 
ανωτάτων στελεχών. 

□ □ □ □ □ 

3 Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία 
μεταξύ εργαζομένων όλων των 
επιπέδων , σχετικά με το τι κάνει ο 
Οργανισμός και προς τα πού 
πορεύεται. 

□ □ □ □ □ 

4 Η Στρατηγική και πολιτική του 
Οργανισμού καθορίζεται από τα 
ανώτατα Στελέχη. 

□ □ □ □ □ 

5 Ενθαρρύνουμε ενεργητικά τους 
εργαζόμενους να μας γνωρίσουν αν 
ενεργούμε λανθασμένα στον τρόπο 
εκτέλεσης των εργασιών μας και να 
μας γνωρίσουν πως μπορούμε να 
βελτιωθούμε.  

□ □ □ □ □ 

6 Ενθαρρύνουμε ενεργητικά τους 
πολίτες να μας γνωρίσουν αν 
ενεργούμε λανθασμένα στον τρόπο 
εκτέλεσης των εργασιών μας και να 
μας γνωρίσουν πως μπορούμε να 
βελτιωθούμε.  

□ □ □ □ □ 

7 Διστάζουμε να δοκιμάσουμε νέους 
τρόπους εργασίας, επειδή δεν 
είμαστε το είδος της Υπηρεσίας που 
μπορούμε να πάρουμε ρίσκα. 

□ □ □ □ □ 

8 Οι εργαζόμενοι αποθαρρύνονται να 
πειραματιστούν με νέους και 
καινοτόμους τρόπους εργασίας. 

□ □ □ □ □ 
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9 Έχουμε καθιερώσει εργασιακές 
πρακτικές, αλλά μπορούμε να τις 
αλλάξουμε προκειμένου να 
πετύχουμε μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα, αν χρειαστεί. 

□ □ □ □  □ 

0 Προσπαθούμε να προάγουμε την 
ανάληψη ρίσκου και πειραματισμού 
στις εργασιακές μεθόδους μας.  

□ □ □ □ □ 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Ερωτηματολόγιο  
για την αναποτελεσματική απόδοση ενός Οργανισμού  

(Πηγή: Roscoe 1995:61-2; Boxall and Purscell 2003:137-8) 
      
      

Περιβάλλον Οργανισμού 

   
ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Είναι τα καθήκοντά σας διατυπωμένα με σαφήνεια;   □ □ 

2 Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων;   □ □ 

3 Υπάρχει αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων σας;   □ □ 

4 Είναι σαφές το σε ποιόν αναφέρεστε;   □ □ 

5 Είναι τα συστήματα και οι διαδικασίες σαφή;   □ □ 

6 Είναι ο εξοπλισμός κατάλληλος για τη δουλειά σας;   □ □ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Ερωτηματολόγιο  
για την αναποτελεσματική απόδοση ενός Οργανισμού  

(Πηγή: Roscoe 1995:61-2; Boxall and Purscell 2003:137-8) 
      
      

Γνώσεις και δεξιότητες (έχουν οι εργαζόμενοι την ικανότητα να αποδώσουν;) 

   
ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Γνωρίζετε πως να εκτελέσετε ένα συγκεκριμένο καθήκον (έχετε τη διαδικαστική 
γνώση;) 

  □ □ 

2 Γνωρίζετε γιατί εκτελείτε ένα συγκεκριμένο καθήκον (έχετε την ερμηνευτική γνώση;)   □ □ 

3 Γνωρίζετε πόσο ή τι ακριβώς περιμένουν οι άλλοι από εσάς να αποδώσετε;   □ □ 

4 Συμφωνούν οι υφιστάμενοι και οι προϊστάμενοι ως προς το ύψος της απαιτούμενης 
απόδοσης; 

  □ □ 

5 Δέχεστε ανατροφοδότηση στην απόδοσή σας; (δηλαδή σας γνωστοποιούν το 
σωστό ή λάθος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας; 

  □ □ 

6 Σας δόθηκε η ευκαιρία να εξασκήσετε προσφάτως αποκτηθείσες δεξιότητες στον 
χώρο της δουλειάς σας; 

  □ □ 

7 Η εκπαίδευση που παίρνετε καλύπτει τις ανάγκες σας; Εάν όχι, σε ποιά αντικείμενα 
θα θέλατε να εκπαιδευτείτε; 

  □ □ 
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Ερωτηματολόγιο  
για την αναποτελεσματική απόδοση ενός Οργανισμού  

(Πηγή: Roscoe 1995:61-2; Boxall and Purscell 2003:137-8) 
      
      
Έλλειψη κινήτρων και ανταμοιβών (Έχουν οι εργαζόμενοι τη διάθεση να αποδώσουν;) 

   
ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Θεωρείτε ότι θα αποδίδατε καλύτερα αν είχατε περισσότερες ανταμοιβές; Εάν ναι, 
τι είναι αυτό που σας λείπει για να αποδώσετε καλύτερα; 

  □ □ 

2 Είναι οι στόχοι της απόδοσής σας ξεκάθαρα διατυπωμένοι;   □ □ 

3 Θεωρείτε ότι η απαιτούμενη προσπάθεια είναι μεγαλύτερη από την ανταμοιβή που 
παίρνετε; 

  □ □ 

4 Υπάρχουν θετικές συνέπειες για την καλή απόδοση και/ή αρνητικές συνέπειες για 
την μη απόδοση; 

  □ □ 

5 Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη απόδοση;   □ □ 

6 Η κουλτούρα του εργασιακού σας χώρου υποστηρίζει την απόδοση και την 
αφοσίωσή σας στον Οργανισμό; 

  □ □ 

7 Έχει ο εργαζόμενος ατομικά το κίνητρο να συνεισφέρει στην απόδοση της ομάδας, 
του τμήματος ή του Οργανισμού; 

  □ □ 


