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Περίληψη 

 

Βασικός στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των υπαλλήλων 

των ΟΤΑ σχετικά με την οργανωσιακή μάθηση. Για την μέτρηση επιλέχτηκε το 

εργαλείο DLOQ των Marsick και Watkins (1993) το οποίο προσαρμόστηκε στα 

ελληνικά και απαντήθηκε από μόνιμους και ΙΔΑΧ δημοτικούς υπαλλήλους (N=124) 

σε 12 ΟΤΑ της ελληνικής επικράτειας. Τα ευρήματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων κατέδειξαν την απουσία οργανωσιακής μάθησης. Επίσης 

αναδείχθηκε ότι η μάθηση επιτυγχάνεται κατά βάση σε ατομικό επίπεδο ενώ δεν 

υπάρχουν ολοκληρωμένα σχέδια πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακής διοίκησης που 

να ενισχύουν την υιοθέτηση διαδικασιών μάθησης σε ατομικό, ομαδικό, 

οργανωσιακό και δια-οργανωτικό επίπεδο. Σχετικά με το εαν υπάρχει διαφοροποίηση 

στην αντίληψη των οργανωσιακών μαθησιακών πρακτικών  και της προώθησης της 

συνεχιζόμενης μάθησης σε ατομικό, ομαδικό, οργανωτικό ή κοινωνικό επίπεδο που 

να σχετίζεται με κάποιο από τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, έτη 

προυπηρεσίας, έτη στην υπάρχουσα θέση, θέση στην ιεραρχία και επίπεδο 

εκπαίδευσης) δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των άνω 

μεταβλητών. 

 

    

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή Μάθηση, Οργανισμός Μάθησης, Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to explore the views of t local government 

employees on organizational learning. The DLOQ tool of Marsick and Watkins 

(1993) which was adapted to Greek and was answered by municipal employees (N = 

124), was selected for the measurement in 12 local authorities in the Greek territory. 

Findings resulting from data analysis have demonstrated the absence of 

institutionalized organizational learning. It has also emerged that learning is basically 

at an individual level, and there are no comprehensive political leadership and service 

management plans that enhance the adoption of learning processes at an individual, 

team, organizational and inter-organizational level. Whether there is a difference in 

the perception of organizational learning practices and the promotion of continuing 

learning at an individual, team, organizational or social level that is related to one of 

the demographic elements (gender, age, years of service, years in the current position, 

position in the hierarchy and level of education) no statistically significant correlation 

was found between the upper variables. 

 

 

Key words: organizational learning, learning organization, local government 
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Εισαγωγή 

 

Η μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την ανάπτυξη οποιουδήποτε 

οργανισμού. Σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες εταιρείες δαπανούν δισεκατομμύρια 

χρήματα ετησίως σε πρωτοβουλίες κατάρτισης για το εργατικό δυναμικό τους. 

Ωστόσο, η εκπαίδευση είναι περιττή αν δεν μπορεί να μεταφερθεί στο εργασιακό 

περιβάλλον, να ενσωματωθεί στις ρουτίνες και να βελτιώσει τη συνολική οργανωτική 

ανάπτυξη και απόδοση των εργαζομένων. Οι Broad και Newstrom (1992) 

ισχυρίζονται ότι οι περισσότερες επενδύσεις στην κατάρτιση και την ανάπτυξη είναι 

άχρηστες επειδή οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκειά τους, 

δεν εφαρμόζονται πλήρως στην εργασία. Υπάρχουν μόνο λίγοι οργανισμοί που 

διαθέτουν εκπαιδευτικά προγράμματα που μεταφέρουν αποτελεσματικά την 

κατάρτιση που λαμβάνουν οι υπάλληλοί τους στο εργασιακό περιβάλλον και 

επιδρούν θετικά στην εργασία (Holton & Baldwin, 2000). 

Από τη δεκαετία του 1990, οι έννοιες της οργανωσιακής μάθησης και του 

οργανισμού που μαθαίνει έχουν γίνει απαραίτητες για διευθυντές, ερευνητές και 

επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων (Sugarman, 2001α). Και οι δύο έννοιες 

είναι ευρέως αποδεκτές στη διοίκηση και οργανωτική έρευνα (Argyris & Schon, 

1996). Η ΟΜ υποστηρίζει την εσωτερική καινοτομία ενώ άμεσοι στόχοι της 

αποτελούν η βελτίωση της ποιότητας, η ενίσχυση σχέσεων πελατών ή προμηθευτών, 

η αποτελεσματικότερη εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής και η διατήρηση 

της κερδοφορίας (Mills & Friesen, 1992). Πολλοί ερευνητές της οργάνωσης έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα μάθησης ενός οργανισμού θα είναι το 

μόνο βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον (Yang, Watkins & Marsick 

2004) προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα ασταθές περιβάλλον (Marquardt, 2002). 

Μέσω αυτής της μάθησης η γνώση μετατρέπεται σε ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό 

παράγοντα, καθώς η μαζική παραγωγή αντικαθίσταται από πληροφορίες και γνώσεις 

(Rastogi, 2000). 

 Οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα και 

πολλαπλούς παράγοντες που απαιτούν από αυτές να προσαρμοστούν και να 

αλλάξουν (Marquardt & Reynolds, 1994). Δυναμικές απαιτήσεις, τεχνολογικές 

εξελίξεις, θολός τομέας μεταξύ των οργανισμών και αύξηση του ανταγωνισμού κάνει 

τα οργανωτικά περιβάλλοντα πιο ταραχώδη και πιο ασταθή από ποτέ  (Parry, K., & 

Proctor-Thomson, 2003). Υπό από αυτές τις συνθήκες γίνεται όλο και περισσότερο 
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αναγκαία η διασύνδεση με άλλους τομείς (Kettl, 2002) διακυβέρνησης και μή, όπου 

θα υπάρχει συμμετοχή όλων των δημοσίων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων 

στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών (Kwon, Feiock & Berry 2009). Οι 

Huxham και Vangen (2000) υποστηρίζουν ότι η διαχείριση του δημόσιου τομέα στον 

21ο αιώνα θα πρέπει να είναι πολύπλοκη προκειμένου να κατανοήσει τις δεξιότητες, 

τις διαδικασίες, τις δομές, τα εργαλεία και την τεχνολογία που απαιτούνται για την 

ομαδική εργασία.  

 Επιπλέον, οι κυβερνήσεις αμφισβητούνται προκειμένου να βελτιωθούν οι 

επιδόσεις και η λογοδοσία έναντι των πολιτών. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται ολοένα 

και μεγαλύτερη προσοχή στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και διαχείριση των 

αποτελεσμάτων (Moynihan & Ingraham, 2003). Οι μεταρρυθμίσεις τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες έχουν επικεντρωθεί στις έννοιες «αποτελέσματα», «αποδοτικότητα» και 

«αποτελεσματικότητα» (Brudney, Herber, & Wright, 1999; Ingraham & Moynihan, 

2000; Moynihan, 2008) ως εργαλεία ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και 

βελτίωσης των επιδόσεων των κυβερνήσεων (Bryson 1995; Berry & Wechsler 1995). 

Οι τρέχουσες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στην διαχείριση των επιδόσεων και οι 

συχνές επικρίσεις σε επίπεδο δημόσιων οργανισμών υποδηλώνουν σιωπηρά την 

αδυναμία χρήσης πληροφοριών και εμπειρίας για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων - 

με λίγα λόγια, την αποτυχία της οργανωσιακής μάθησης (Moynihan & Landuyt, 

2009). 

  Ο δημόσιος τομέας διαφέρει θεμελιωδώς από τον ιδιωτικό. Το φάσμα των 

στόχων της κυβέρνησης και οι περιορισμοί που επιβάλλει η πολιτική αρχή 

διασφαλίζουν ότι οι πρακτικές του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να μεταφέρονται 

εύκολα σε αυτήν. Το διαφορετικό λειτουργικό περιβάλλον φαίνεται να επηρεάζει την 

οργανωτική κουλτούρα και ίσως εξηγεί γιατί η αλλαγή μπορεί να είναι πιο δύσκολη. 

Πρέπει όμως να αναγνωριστεί ότι σε κάποιο βαθμό τα τμήματα του δημόσιου τομέα 

λειτουργούν ως οργανισμοί με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αντίστοιχες εταιρείες του 

ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ τους. Δεν έχουν τους 

ίδιους στόχους παραγωγής και οι οργανωτικές διαδικασίες δεν είναι εξ ολοκλήρου οι 

ίδιες. Οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα είναι θεσμικά διαφορετικές. Πρέπει να 

εξυπηρετούν την κοινωνία και όχι μια επιλεγμένη ομάδα πελατών. Διακυβεύονται 

από την λήψη πολιτικών αποφάσεων και όχι από το κέρδος. Παρόλο αυτά, έχουν 

υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να ανταποκρίνονται με συνέπεια, ταχύτητα και 

επαγγελματισμό. 
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Σε ότι αφορά τη δομής της παρούσας εργασίας αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη 

και έξι κεφάλαια. Το Α μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1,2,3 και 4 όπου γίνεται μία 

θεωρητική προσέγγιση του προς εξέταση θέματος. Το Β μέρος περιλαμβάνει τα 

κεφάλαια 5 και 6 στα οποία παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση της μελέτης και 

ο επίλογος της εργασίας. Συγκεκριμένα τα έξι (6) κεφάλαια οργανώνονται με τον 

ακόλουθο τρόπο. Στο κεφάλαιο ένα (1) γίνεται η εισαγωγή στις μελετηθείσες έννοιες 

που περιλαμβάνουν την οργανωσιακή μάθηση, τον οργανισμό μάθησης και τα 

χαρακτηριστικά του, τις ομοιότητες και διαφορές των δύο προηγούμενων εννοιών, τα 

επίπεδα και τους τύπους μάθησης, τα εργαλεία μέτρησης της ΟΜ, το μοντέλο ΟΜ 

των Marsick και Watkins και εμπειρικές έρευνες με βάση το μοντέλο DLOQ. Στο 

δεύτερο (2) κεφάλαιο παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την μάθηση και 

επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των φορέων που την παρέχουν ενώ 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδικοίκης 

καθώς και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ως κύριοι φορείς μάθησης των υπαλλήλων 

ΟΤΑ. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο τρία (3) γίνεται μία σύνδεση του θέματος της ΟΜ 

με τους ΟΤΑ  και παρουσιάζονται εμπειρικές μελέτες που συνδέουν τα δύο θέματα. 

 Ακολουθεί το Β μέρος το οποίο ξεκινά με το κεφάλαιο τέσσερα (4) στο οποίο 

παρουσιάζονται οι στόχοι της παρούσας έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, οι 

υποθέσεις, η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε, το δείγμα, το ερευνητικό 

εργαλείο, η κλίμακα μέτρησης και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έρευνα. 

Στο κεφάλαιο πέντε (5) γίνεται παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, η ανάλυση 

συσχέτισης των διαστάσεων και ακολουθεί η συζήτηση των ευρημάτων ανά επίπεδο 

(ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό, διο-οργανωτικό ή κοινωνικό) 

συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων (οι οποίες απαντούν στα επίπεδα) και 

ακολουθεί σύγκριση με αντίστοιχες εμπειρικές έρευνες. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 

έξι (6) γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση των συμπερασμάτων που βασίστηκαν στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας και της έρευνας που διεξήχθη. Τέλος η εργασία 

κλείνει με κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, κάποιους προβληματισμούς, τον 

επίλογο και την παράθεση της βιβλιογραφίας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Κεφάλαιο 1 

1.1 Οργανωσιακή Μάθηση 

 

 Η μάθηση αναφέρεται σε δραστηριότητες για την ανακάλυψη και τη 

δημιουργία νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και απόψεων, χρησιμοποιώντας τις 

υπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες του παρελθόντος και παρατήρηση του περιβάλλοντος 

(Song & Kolb, 2012). Οι γνώμες, οι ιδέες και οι γνώσεις υφίστανται κατά πρώτο λόγο 

στα άτομα (Örtenblad, 2002) που μπορούν να αντλήσουν τις μαθησιακές τους 

εμπειρίες από το οργανωσιακό σύστημα. Ως αποτέλεσμα, οι οργανώσεις μαθαίνουν 

μέσω των ατόμων, καθώς δεν μπορούν να μάθουν οι ίδιες (Garavan, 1997). Οι 

περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που 

ενσωματώνει την απόκτηση γνώσης, εμβαθύνει την κατανόηση και βελτιώνει τις 

επιδόσεις (Garvin, 2000a). Επομένως, η οργανωσιακή μάθηση θεωρείται κάτι 

περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων (Marsick & Watkins, 2003, 

Power & Waddell, 2004) και στοχεύει στην επιβίωση της οργάνωσης μέσω της 

προσαρμογής της στις εξωτερικές μεταβαλλόμενες συνθήκες (Edmondson & 

Moingeon, 1998). 

 Η έννοια της ΟΜ έχει υποστεί δραματικές αλλαγές από το 1963 εως σήμερα 

με τους Cyert & March να εμφανίζονται ως οι πρώτοι συγγραφείς που αναφέρθηκαν 

με δημοσίευσή τους στο θέμα. Σύμφωνα με τους Easterby-Smith & Lules (2013), 

τρεις είναι οι κύριες ομάδες βιβλιογραφίας με βάση τον χρονικό ορίζοντα: 1) οι 

κλασικές εργασίες που αρχίζουν να αναγνωρίζουν την έννοια της ΟΜ, 2) οι 

θεμελιώδεις εργασίες που έβαλαν τις βάσεις για τις μετέπειτα εργασίες και 3) οι 

δημοφιλείς εργασίες οι οποίες εμφανίζονται ως τα σημεία ορόσημα από τα οποία 

αναπτύχθηκε ο τομέας. Στην πρώτη ομάδα σημαντική ήταν η συμβολή του John 

Dewey, ο οποίος εστίασε στη μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω της 

οποίας αυτή πραγματοποιείται, του Michael-Polanyi για τις θέσεις του σχετικά με την 

άρρητη (προσωπική) γνώση και τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει σε έναν 

οργανισμό, της Edith Penrose η οποία υποστήριξε τη δύναμη της ομαδικότητας και 

πίστευε ότι η επιτυχία βασίζεται στο σταδιακό κτίσιμο της ομάδας και τέλος του 

Frederick-Hayek ο οποίος έδωσε βαρύτητα στην οικονομική αντίληψη της ΟΜ και 

εκτίμησε ότι σημείο εκκίνησης των προβλημάτων των οικονομικών είναι ο 
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κατακερματισμός της γνώσης σε διαφορετικά άτομα με τρόπο που εμποδίζεται η 

λήψη ορθών αποφάσεων για τον οργανισμό. 

 Ενώ  οι Cyert & March εμφανίζονται ως οι αρχικοί θεμελιωτές της ΟΜ 

φαίνεται ότι οι Cangelosi & Dill (1965) χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τον όρο 

ΟΜ στον τίτλο της δημοσίευσης τους (Easterby-Smith & Lules, 2017). Οι 

προηγούμενοι πρότειναν ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται τόσο στο ατομικό όσο και 

στο οργανωσιακό επίπεδο μάθησης αλλά και της μεταξύ τους σχέσης. Οι Argyris & 

Schon (1978) με το βιβλίο τους στέκονται κριτικά απέναντι στην θέση των Cyert & 

March  και προσεγγίζουν την ΟΜ με όρους οικονομικής λογικής. Θεωρούν ότι τα 

άτομα και οι οργανισμοί βρίσκονται σε μία διαρκή αμυντική στάση απέναντι στην 

εμπειρία της μάθησης προκειμένου να προστατέψουν τους εαυτούς τους. Αργότερα οι 

εργασίες των Hedberg (1981), Shrivastra (1983), Daft & Weick (1984) και Fiol & 

Lyles (1985) προσέφεραν βαθύτερες προσεγγίσεις γύρω από το ζήτημα, όπως ο 

διαχωρισμός της μάθησης από την απώλεια της κεκτημένης μάθησης (Easterby-Smith 

& Lules, 2017). Η διαδικασία της μάθησης έχει ως αποτέλεσμα τη θεσμοποιημένη 

συλλογική γνώση (Huysman, 2000) ή οργανωσιακή μνήμη (Bontis et al., 2002). 

 Οι συγγραφείς ορίζουν την οργανωσιακή μάθηση ως: 

 Μια διαδικασία κατά την οποία τα μέλη ενός οργανισμού ανιχνεύουν 

σφάλματα ή ανωμαλίες και τα διορθώνουν με αναδιάρθρωση της οργανωτικής 

θεωρίας της δράσης, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε 

οργανωτικούς χάρτες και εικόνες (Argyris, 1977) 

 Υφιστάμενες μαθησιακές διαδικασίες και δραστηριότητες σε έναν οργανισμό 

(Örtenblad, 2001) 

 Την διαδικασία βελτίωσης των ενεργειών μέσω καλύτερης γνώσης και 

κατανόησης. (Fiol and Lyles, 1985) 

 Μια διαδικασία απόκτησης και ανάπτυξης νέων γνώσεων (Edmondson & 

Moingeon, 1998; Garavan, 1997; Huysman, 2000)  ή επίγνωσης, ανταλλαγής 

και ερμηνείας γνώσεων και εμπειριών ατόμων ή ομάδων με άλλους (Garavan, 

1997; Song & Kolb, 2013) 

 Την διαδικασία με την οποία αναπτύσσονται οι γνώσεις σχετικά με τις σχέσεις 

αποτελεσμάτων δράσης μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος (Daft 

& Weick, 1984) 

 Την ικανότητα ή τις διαδικασίες εντός ενός οργανισμού για τη διατήρηση ή τη 

βελτίωση της απόδοσης με βάση την εμπειρία (Nevis, 1995) 
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 Ενα σύστημα ενεργειών, παραγόντων, συμβόλων και διαδικασιών που 

επιτρέπει σε μια οργάνωση να μετασχηματίζει την πληροφορία σε αξιόλογη 

γνώση που με τη σειρά της αυξάνει τη μακροπρόθεσμη προσαρμοστική της 

ικανότητα (Schwandt, 1993) 

 Μια κυκλική διαδικασία που συνδέει την ατομική πίστη με την ατομική 

δράση σε οργανωτική δράση, περιβαλλοντική ανταπόκριση  και πίσω στην 

ατομική πίστη (Friedman, 2001) 

 Την ικανότητα μιας οργάνωσης να αποκτήσει γνώσεις και κατανόηση από την 

εμπειρία μέσω πειραματισμού, παρατήρησης, ανάλυσης και προθυμίας να 

εξετάσει τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες (Friedman, 2001) 

 Τη διαδικασία συλλογικής μάθησης μέσω κοινών σκέψεων και ενεργειών που 

επηρεάζονται από το θεσμοθετημένο κλίμα (Vera & Crossan, 2005)  

Παρά την πληθώρα των ορισμών που δίνονται για την ΟΜ, ορισμένα σημεία 

φαίνεται να επαναλαμβάνονται όπως: υπάρχει συνεχής μάθηση του ατόμου, της 

ομάδας ή της ομάδας και του οργανωσιακού επιπέδου (Braham, 1995; Gephart, 

Marsick, VanBuren & Spiro, 1996; Marquardt, 2002; Pedler, Burgoyne & Boydell, 

1991; Redding & Catalanello, 1994α; Senge, 1990; Watkins & Marsick, 1993), η 

δημιουργία και η διάχυση γνώσεων και πληροφοριών (Garvin, 2000; Marquardt, 

2002), η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή (Bennett & O'Brien, 1994b; DiBella & 

Nevis, 1998; Gephart et al., 1996; Redding & Catalanello, 1994; Watkins & Marsick, 

1993), η ικανότητα αλλαγής της οργανωσιακής συμπεριφοράς (DiBella & Nevis, 

1998; Garvin, 2000b) και η ικανότητα να μεταμορφώνεται συνεχώς (Marquardt, 

2002; Pedleretal., 1991; Redding & Catalanello, 1994b; Watkins & Marsick, 1998). 

Επιπλέον, οι περισσότεροι ορισμοί της ΟΜ προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα 

πώς μαθαίνουν οι οργανισμοί (Sun & Scott, 2003; Yeo, 2005). Ως εκ τούτου, οι 

θεωρίες οργανωσιακής μάθησης σε εννοιολογικό (Huysman, 2000) και ακαδημαϊκό 

επίπεδο (Easterby-Smith et al., 2000; Örtenblad, 2001; Sun & Scott, 2003) 

αξιοποιούνται από τη βιβλιογραφία για να εξηγήσουν πώς λαμβάνει χώρα η μάθηση 

στις οργανώσεις (Easterby-Smith et al., 2000; Garavan, 1997; Huysman, 2000; Sun & 

Scott, 2003; Tsang, 1997) και ποιοι  παράγοντες διευκολύνουν ή αναστέλλουν αυτές 

τις διεργασίες (Edmondson & Moingeon, 1998).  
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1.2 Οργανισμός Μάθησης 

 

Πριν από τη δεκαετία του 1980, χρησιμοποιήθηκαν οι όροι οργανισμός μάθησης και 

οργανωσιακή μάθηση εναλλακτικά ή συνώνυμα (Mulili & Wong, 2011). Η έννοια 

της ΟΜ ήταν το επίκεντρο των θεωρητικών και των μανατζερ λόγω της θεωρητικής 

της εξέλιξης αλλά και των πρακτικών συνεπειών της (Mintzberg et al., 1998). Κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεσμεύονταν 

να γίνουν οργανισμοί μάθησης αυξήθηκε δραματικά. Εταιρείες όπως η General 

Electric, η Johnsonville Foods, η Quad Graphics και η Pacific Bell στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η Sheerness Steel, η Nokia, η Sun Alliance και η ABB στην Ευρώπη και η 

Honda και η Samsung στην Ασία ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων (Marquard, 2002). 

Σύμφωνα με τον Phillips (2003), πολλές προσπάθειες για την επίτευξη ενός 

ιδεώδη οργανισμού μάθησης έχουν παράγει μια αντίστοιχη ποικιλία ερμηνειών, που 

δείχνουν τη δυσκολία παραγωγής ενός κοινού ορισμού. Για τους Levitt και March, 

(1988) οργανισμοί μάθησης γίνονται οι οργανισμοί όταν κωδικοποιήσουν τα 

χαρτοφυλάκια γνώσης της ιστορίας τους και τα μετατρέψουν σε ρουτίνες που 

καθοδηγούν σε νέες συμπεριφορές. Οι Pedler, Burgoyne και Boydell, (1991) 

πιστεύουν ότι οργανισμός μάθησης είναι αυτός ο οποίος διευκολύνει τη μάθηση όλων 

των μελών της ενώ  συνεχώς μεταμορφώνεται μέσα από μια διαδικασία συλλογικής 

και υπεύθυνης αλλαγής που κατευθύνεται προς κοινές αξίες ή αρχές (Watkins & 

Marsick, 1992). 

Οι Watkins και Marsick (1992) επικεντρώθηκαν περισσότερο στην 

προσέγγιση του συστήματος σχετικά με τις εφαρμογές και τους υποστηρικτικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που προωθούν τις επίμονες διαδικασίες μάθησης στο 

χώρο εργασίας. Ο Moilanen (2001) μελέτησε τον οργανισμό μάθησης ως μια 

συνειδητά οργανωμένη οργάνωση με τη μάθηση ως ζωτικής σημασίας συνιστώσα 

στις αξίες, τα οράματα και τους στόχους του, καθώς και στις καθημερινές του 

λειτουργίες και την εκτίμησή τους. Οι Finger και Brand (1999) είδαν τον οργανισμό 

μάθησης ώς ένα ιδανικό προς το οποίο οι οργανώσεις πρέπει να εξελιχθούν για να 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διάφορες πιέσεις που αντιμετωπίζουν  

 Ο Garvin, (1993) ισχυρίστηκε ότι οργανισμός μάθησης είναι ένας οργανισμός 

ικανός να δημιουργεί, να αποκτά, να μεταφέρει γνώση και να διαφοροποιεί τη 

συμπεριφορά του ώστε να αντικατοπτρίζει νέες γνώσεις και ιδέες. Οι Bennett και 

O'Brien (1994) σημειώνουν ότι "ένας οργανισμός μάθησης είναι αυτός που έχει συνεχή 
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και αυξημένη ικανότητα να μαθαίνει, να προσαρμόζει και να αλλάζει την κουλτούρα 

του". Ο Marquardt (2002), βασισμένος στην εμπειρία του σε 100 από τους 

κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, τόνισε ότι πριν τα άτομα ή οι επιχειρήσεις 

κατανοήσουν επαρκώς τον πλούτο της ΟΜ, πρέπει να ενσωματώσουν πέντε 

υποσυστήματα: μάθηση, οργάνωση, ανθρώπους, γνώση και τεχνολογία. Χωρίς όλα 

τα υποσυστήματα, θα έχουν μόνο μια μερική εκτίμηση των διαδικασιών και των 

αρχών που είναι απαραίτητες για να μετακινήσουν μια οργάνωση από μια κατάσταση 

μη μάθησης στη μάθηση. Για τους Garvin et al. (2008)  οι οργανισμοί μάθησης είναι 

αυτοί στους οποίους οι εργαζόμενοι υπερέχουν στη δημιουργία, την απόκτηση και τη 

μεταφορά γνώσεων. Οι Bui και Baruch (2010), υποστηρίζουν ότι πρόκειται για 

οργανικά «συστήματα» κοινής μάθησης και όχι απρόσωπα γραφειοκρατικά 

μηχανήματα ή οντότητες που έχουν ως γνώμονα την αγορά και είναι επικεντρωμένες 

στο ατομικό συμφέρον και τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα βέβαια με τον Birdthistle 

(2008) το πιο σημαντικό κομμάτι στη βιβλιογραφίας της OM παρουσιάζει ο Senge 

(1990). Ο τελευταίος ορίζει τον οργανισμό μάθησης ως τόπο όπου: οι άνθρωποι 

διευρύνουν συνεχώς την ικανότητά τους να δημιουργήσουν τα αποτελέσματα που 

πραγματικά επιθυμούν, καλλιεργούνται νέα πρότυπα σκέψης, η συλλογική φιλοδοξία 

απελευθερώνεται και οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς πώς να μαθαίνουν μαζί.  

Η βιβλιογραφία σχετικά με τους οργανισμούς μάθησης καταγράφει διάφορες  

εννοιολογικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα μοντέλα που 

δημιουργήθηκαν αλλά και τα χαρακτηριστικά των οργανισμών μάθησης (Ali, 2012). 

Ορισμένοι είναι της άποψης ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί οργανισμός μάθησης, 

π.χ. ο ορισμός από τους Finger & Brand. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι μια πιθανότητα, 

όχι όμως ως αποτέλεσμα της ατομικής μάθησης αλλά της μάθησης από ολόκληρη την 

οργάνωση. Ο ορισμός των Pedler et. al. υποδηλώνει ότι η ΟΜ επιβάλλεται από 

ανώτερα στελέχη, ενώ αυτή από τους Watkins et. al., ότι ξεκινάει από κάτω και 

εργάζεται προς τα πάνω. Οι ορισμοί από τους Pedler at al., Senge, και Garvin, 

υπογραμμίζουν τη δύναμη που έχει η μάθηση να μεταμορφώνει το όραμα σε δράση. 

Μόνο ο ορισμός των Mills & Friesen συνδέει τον ΟΜ με τον ιδιωτικό τομέα 

ενσωματώνοντας την κερδοφορία. 

1.3 Χαρακτηριστικά οργανισμού μάθησης 

 

 Σύμφωνα με τον Moilanen (2001), ο οργανισμός μάθησης εξαλείφει τα 

δομικά εμπόδια της μάθησης, δημιουργεί δομές που επιτρέπουν να ασχολείται με την 



19 

 

αξιολόγηση και την ανάπτυξή του ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην ηγεσία για να 

βοηθήσει τα άτομα να εξαλείψουν τα προσωπικά τους εμπόδια έτσι ώστε να λάβουν 

ανατροφοδότηση και οφέλη από τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι οργανισμοί 

μάθησης χαρακτηρίζονται από την πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων σε μια 

διαδικασία συλλογικής και υπεύθυνης αλλαγής που κατευθύνεται προς κοινές αξίες ή 

αρχές (Watkins & Marsick 1992). 

 Ο Senge στο βιβλίο του The Fifth Discipline (1990) έχει υιοθετήσει μια 

ευρύτερη προσέγγιση συνδυάζοντας τις προοπτικές και προάγοντας πέντε βασικά 

χαρακτηριστικά ενός οργανισμού μάθησης, που περιλαμβάνουν: (i) προσωπική 

γνώση, (ii) πνευματικά μοντέλα, (iii) κοινό όραμα, (iv) ομαδική μάθηση και (v) 

σκέψη. Οι πέντε συνιστώσες του οργανισμού μάθησης διαμορφώθηκαν για να 

βοηθήσουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στην κατανόηση της 

πραγματικότητάς του παρόν και στη διαμόρφωσή του μέλλοντος. 

 

Πίνακας 1-1. Οι πέντε διαστάσεις ενός οργανισμού μάθησης (The fifth disciplines) του Peter 
M. Senge 

 

 Τα συστήματα σκέψης, (Systems thinking) που χαρακτηρίζονται ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισης του Senge, είναι η πειθαρχία που 

διακρίνει τη διασύνδεση μεταξύ των τμημάτων ενός συνόλου. Αναγνωρίζει 

ότι οι οργανώσεις είναι σύνθετα συστήματα που αποτελούνται από πολλά 

αλληλοσυνδεόμενα συστατικά στοιχεία και ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει 
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κατανοητό πώς τα βασικά στοιχεία αλληλοεπιδρούν δυναμικά μεταξύ τους 

για να δώσουν ζωή στο σύστημα που αποτελούν. Οι μάνατζερ στο πλαίσιο 

του οργανισμού πρέπει να μάθουν να σκέφτονται στο επίπεδο των 

«συστημάτων» δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις της δυναμικής του συστήματος αντί των βραχυπρόθεσμων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε κάθε τμήμα του συστήματος. 

 Η προσωπική μόρφωση, (Personal mastery)  αναφέρεται στην πειθαρχία ενός 

ατόμου που είναι σε θέση να αποσαφηνίσει και να εμβαθύνει συνεχώς το 

προσωπικό του όραμα, να εστιάσει τις ενέργειές του, να αναπτύξει την 

υπομονή και να δει αληθινά και ειλικρινά την υφιστάμενη κατάσταση. Η 

προσωπική μάθηση δεν εξασφαλίζει την ΟΜ, αλλά αυτή δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς την πρώτη. Τα άτομα πρέπει, συνεπώς, να προσπαθούν να 

μάθουν και να ζήσουν τη ζωή από μια δημιουργική αλλά αντιδραστική 

προοπτική. Έχοντας ένα πολύ σαφές προσωπικό όραμα για το πώς πρέπει να 

είναι τα πράγματα και μια πολύ αντικειμενική αναγνώριση της 

πραγματικότητας, βοηθάει τον άνθρωπο να καθορίσει το χάσμα μεταξύ του 

οράματός του και της πραγματικότητας, παρακινώντας τον να μάθει να δρα 

με στόχο τη συνεχή βελτίωση. 

 Τα νοητικά μοντέλα (Mental Models)  είναι, σύμφωνα με τον Senge, "βαθιά 

ριζωμένες υποθέσεις, γενικεύσεις ή και εικόνες που επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο και  ενεργούμε". Αντιπροσωπεύουν την 

ικανότητα ενός ατόμου να συγκρίνει νέες ιδέες με εσωτερικές του εικόνες, 

για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτές οι νοητικές εικόνες, σε αντίθεση με τις 

νέες ιδέες, μπορούν να εμποδίσουν την μετατροπή τους σε πραγματικότητα. 

Είναι επομένως σημαντικό για μια οργάνωση να προάγει την ανοιχτότητα 

μεταξύ των ανθρώπων της, παρέχοντάς τους την σωστή κατεύθυνση για να 

αποτρέψει τα νοητικά μοντέλα από τον περιορισμό της ικανότητας του 

οργανισμού να εφαρμόζει νέες ιδέες στην πράξη. 

 Το κοινό όραμα, (Shared Vision) αναφέρεται στην ικανότητα μιας ομάδας να 

διαμορφώνει και να διατηρεί μια κοινή εικόνα ενός επιθυμητού μέλλοντος 

που τα μέλη της επιδιώκουν να δημιουργήσουν. Σύμφωνα με τον Senge, ένα 

κοινό όραμα είναι "ένα όραμα στο οποίο πολλοί άνθρωποι είναι πραγματικά 

αφοσιωμένοι, επειδή αντανακλούν το δικό τους προσωπικό όραμα. Το κοινό 

όραμα είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς μάθησης επειδή παρέχει 
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την εστίαση και την ενέργεια για μάθηση". Όταν υπάρχει ένα γνήσιο κοινό 

όραμα στον οργανισμό, οι άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν και να 

υπερέχουν, όχι γιατί τους το λένε, αλλά επειδή το θέλουν. 

 Η ομαδική μάθηση, (Team learning), σύμφωνα με τον Senge, είναι "η 

διαδικασία της ευθυγράμμισης και ανάπτυξης των ικανοτήτων μιας ομάδας 

έτσι ώστε να δημιουργήσει τα αποτελέσματα που επιθυμούν πραγματικά τα μέλη 

της". Η επίτευξη προσωπικών δεξιοτήτων και η ύπαρξη κοινού οράματος 

είναι σημαντικές για έναν οργανισμό μάθησης, αλλά όχι αρκετά. Οι άνθρωποι 

πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν μαζί, ώστε να μπορούν και να δρουν μαζί. 

Η ομαδική μάθηση ξεκινά με ένα «διάλογο» ή τη διαδικασία της «κοινής 

σκέψης», όπου τα μέλη της αναστέλλουν τις προσωπικές υποθέσεις και 

εισέρχονται σε μια πραγματική συνειδητοποίηση της ομάδας και της 

συλλογικής  μάθησης 

Το τεράστιο έργο του Senge έχει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί ένα παράθυρο για τη 

θεωρία που περιγράφει την μάθηση στην οργάνωση. Έβαλε τα θεμέλια για το 

ερευνητικό ενδιαφέρον που ακολούθησε τη δημοσίευσή του και συνεχίζει να 

αναπτύσσεται στο οργανωσιακό περιβάλλον. Ωστόσο, ο Senge (1990) έχει 

αμφισβητηθεί (Garvin, 1993) καθώς άφησε πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Έχει 

επίσης επικριθεί ότι προέβει σε  επισημάνσεις οι οποίες ήταν πολύ γενικές και δεν 

παρείχαν καθοδήγηση ή πλαίσιο δράσης. Επιπλέον, το βιβλίο του δεν υποστηρίζεται 

από επίσημη έρευνα σχετικά με τον οργανισμό μάθησης. 

 Ο O'Keeffe (2002) θεώρησε ότι τα χαρακτηριστικά ενός ΟΜ είναι 

παράγοντες που αποκτώνται σταδιακά παρά παράγονται ταυτόχρονα. Οι 

Kontoghiorghes et al. (2005) συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού 

μάθησης κωδικοποιώντας τις απόψεις διακεκριμένων ερευνητών σε: ανοικτές 

επικοινωνίες (Appelbaum & Reichart, 1998; Gardiner & Whiting, 1997; Phillips, 

2003) ανάληψη κινδύνου (Goh, 1998; Richardson, 1995,) υποστήριξη και 

αναγνώριση της μάθησης (Bennett & O'Brien, 1994; Griego et al., 2000) παροχή 

πόρων για την εκτέλεση της εργασίας (Pedler et al., 1991), ομάδες (Anderson, 1997; 

Goh, 1998; Senge, 1990), ανταμοιβές για μάθηση (Griego et al., 2000; Lippitt, 1997; 

Phillips, 2003), περιβάλλον κατάρτισης και εκμάθησης (Gephart et al., 1996; Goh, 

1998; Robinson et al., 1997) και διαχείριση της γνώσης (Loermans, 2002; Selen, 

2000). 
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1.4 Οργανωσιακή Μάθηση και Οργανισμός Μάθησης 

 

Η Οργανωσιακή Μάθηση και ο Οργανισμός Μάθησης έχουν δύο κοινά 

στοιχεία. Και οι δύο ασχολούνται με τη διαδικασία για την απόκτηση πληροφοριών, 

την ερμηνεία δεδομένων, την ανάπτυξη της γνώσης και τη διατήρηση της μάθησης 

(Kezar, 2005). Ωστόσο, εντοπίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (Mulili & 

Wong, 2011). Η κύρια διαφορά σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο θεωρείται η 

μάθηση πιθανή, αποτελεσματική και επιθυμητή (Kezar, 2005). 

 Σύμφωνα με τον Kezar (2005), η ΟΜ ασχολείται αρχικά με τις απειλές και 

τους περιορισμούς της, ενώ ο οργανισμός μάθησης επικεντρώνεται στη διαδικασία 

υπέρβασης των απειλών κατά της μάθησης. Δεύτερον, ο οργανισμός μάθησης τείνει 

να επικεντρώνεται περισσότερο στις εξωτερικές απειλές ως λόγο προώθησης της 

μάθησης και εξετάζει τις εξωτερικές δυνάμεις και τη λογική για να την προωθήσει. 

Τρίτον, σε οποιαδήποτε οργάνωση λαμβάνει χώρα κάποια μορφή μάθησης. Ο 

Dodgson (1993) περιγράφει την ΟΜ ως κάτι φυσικό για τον οργανισμό. Από την 

άλλη πλευρά ένας οργανισμός μάθησης χρειάζεται προσπάθεια, καθώς απαιτεί την 

εφαρμογή συγκεκριμένων συνταγών για να μετακινήσει τον οργανισμό πέρα από την 

υπάρχουσα μορφή και συμπεριφορά του. Η ΟΜ είναι εξίσου φυσική με τη μάθηση 

στα άτομα, ενώ ο οργανισμός μάθησης μπορεί να διακριθεί ως αυτός που ξεπερνά 

αυτή τη φυσική μάθηση και των οποίων οι στόχοι είναι να ευδοκιμήσουν 

χρησιμοποιώντας συστηματικά τη μάθηση του για να προχωρήσει πέρα από την απλή 

προσαρμογή. Τέταρτον, σύμφωνα με τον Örtenblad (2001), επειδή η ΟΜ είναι 

φυσική, κατά συνέπεια θεωρείται ότι μπορεί να αποκτηθεί ή να επιτευχθεί. 

  Ο Kim δηλώνει ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν για να επιβιώσουν. 

Οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους επαγγελματική ζωή συνεχίζουν να 

προσαρμόζονται και να αυτοσχεδιάζουν, όταν οι μεταβαλλόμενες καταστάσεις τους 

απαιτούν να το πράξουν. Ο Tsang θεωρεί την ΟΜ ως τομέα των ακαδημαϊκών, ενώ 

τον οργανισμό  μάθηση τομέα των επαγγελματιών. Ωστόσο, και οι δύο έννοιες 

υποστηρίζονται μέσα από περιοδικά, συνέδρια και λίστες αναζήτησης στο διαδίκτυο, 

και είναι δύσκολο να βρεθούν σημαντικές διασταυρώσεις ερευνητών και 

επαγγελματιών από το ένα ρεύμα στο άλλο (Easterby-Smith et al., 1998). Αυτό 

μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως διάκριση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.  
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Σύμφωνα με τον Yeo (2005), η ΟΜ είναι μια διαδικασία μάθησης, ενώ ένας 

οργανισμός μάθησης είναι ένας τύπος οργάνωσης. Ο Garvin (1993) υποστηρίζει ότι 

οι περισσότερες συζητήσεις για την OM δεν φτάνουν στο επίκεντρο του τρόπου με 

τον οποίο μπορεί να συμβεί σε οργανισμούς. Το επίκεντρό τους είναι η υψηλή 

φιλοσοφία και τα μεγάλα σχήματα, οι σαρωτικές μεταφορές αντί για τις λεπτομέρειες 

του. Ο Ortenblad (2001) εντοπίζει τρεις διακρίσεις στη βιβλιογραφία που 

διαφοροποιούν την ΟΜ από τον οργανισμό μάθησης. Η πρώτη διάκριση είναι ότι 

ένας  οργανισμός μάθησης είναι μια μορφή οργάνωσης, ενώ η ΟΜ αφορά 

δραστηριότητες ή διαδικασίες (μάθησης) σε οργανισμούς. Η δεύτερη διάκριση είναι 

ότι ένας οργανισμός μάθησης πρέπει να καταβάλλει προσπάθειες ενώ η ΟΜ υπάρχει 

χωρίς να καταβάλεται καμία προσπάθεια. 

 Τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη της θεωρίας ΟΜ είναι ότι χρησιμοποιείται 

ασυνεπής ορολογία για συγκρίσιμες έννοιες και ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί 

που χρησιμοποιoύνται για την περιγραφή του φαινομένου. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει 

μερική απόδοση και σωρευτική θεωρία (Huber, 1991). Υπήρξαν πολλές κριτικές για 

την ΟΜ. Από την άλλη, όπως σημειώθηκε από τους Garvin et al. (2008), ο ιδανικός 

οργανισμός μάθησης δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Ο Grieves (2008) κάλεσε 

να εγκαταλείψουμε την ιδέα του ΟΜ. Τέλος, οι Rowley και Gibbs (2008) πρότειναν 

μια νέα έκδοση μοντέλου οργανισμού μάθησης, μία πρακτικά σοφή οργάνωση, που 

"συλλαμβάνει τη γνώση και τη μάθηση που δημιουργείται από μια σκόπιμη δέσμευση με 

το περιβάλλον της και γίνεται επιδέξιος στη δέσμευση μέσω εμπειρίας, πρακτικής και 

κρίσης". 

1.5 Επίπεδα Μάθησης 

Οι ερευνητές της ατομικής, ομαδικής, οργανωτικής και δια-οργανωτικής ΟΜ 

μπορούν να διακριθούν με βάση τις υποθέσεις τους σχετικά με το επίπεδο της 

οργανωτικής μάθησης. Ήδη από το 1965, οι Cangelosi και Dill ισχυρίστηκαν ότι η 

μάθηση γίνεται σε ατομικό, ομαδικό και οργανωτικό επίπεδο. Υπολόγισαν, δηλαδή 

ότι η ίδια η διαδικασία μάθησης συμβαίνει σε κάθε επίπεδο. Ένα τέταρτο επίπεδο, 

δια-οργανωτικό, εμφανίζεται στη βιβλιογραφία με τη μορφή μάθησης μεταξύ 

οργανισμών μέσω εταιρικών σχέσεων και κοινοπραξιών. Από το 1965, δεν υπάρχει  

κάποια συμφωνία σχετικά με τα κατάλληλα επίπεδα της ΟΜ. Οι ερευνητές συχνά 

κάνουν σιωπηρές υποθέσεις σχετικά με το επίπεδο μάθησης χωρίς την αναγνώριση 

εναλλακτικών απόψεων. Ακόμη και όταν αναγνωρίζουν εναλλακτικές ερμηνείες των 
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επιπέδων μάθησης, συχνά αμελούν να εξετάσουν πώς σχετίζονται τα επίπεδα. Αυτό 

είναι ίσως πιο εμφανές στους ερευνητές που χρησιμοποιούν τον όρο οργανωσιακή 

μάθηση για να περιγράψουν την ατομική μάθηση. 

Οι διαφορές απόψεων σχετικά με την ΟΜ σε διάφορα επίπεδα προκύπτουν, εν 

μέρει, από διαφορετικούς ορισμούς της "οργάνωσης". Αν κάποιος βλέπει τον 

οργανισμό ως τα μέλη της, τότε προκύπτει ότι η ΟΜ θα είναι ένα μεμονωμένο 

φαινόμενο. Αν πιστεύει ότι μόλις συγκεντρωθεί και ολοκληρωθεί, ο οργανισμός 

γίνεται περισσότερο από το άθροισμα των μεμονωμένων μελών του, παρόλο που η 

μάθηση κατοικεί μέσα στα άτομα, τότε η άποψη της ΟΜ θα είναι κατά κύριο λόγο 

βασισμένη στις ομάδες. Αν κάποιος πιστεύει ότι η οργάνωση αντιπροσωπεύει κάτι 

περισσότερο από την ολοκλήρωση των μελών της, τότε η άποψη της ΟΜ θα αποτελεί 

οργανωτικό φαινόμενο. Και, τέλος, αν κάποιος βλέπει τα οριακά πλαίσια της 

οργάνωσης να είναι ασαφή, είναι πιθανό ότι το επίπεδο ανάλυσης θα είναι δια-

οργανωτικό. Αν και αυτή η αντίληψη υποδηλώνει μια ιεραρχία των επιπέδων, με το 

άτομο να υποδιαιρείται από την ομάδα η οποία ανήκει στην οργάνωση, αυτό δεν είναι 

απαραιτήτως το ζητούμενο, καθώς οι ερευνητές μπορούν να υιοθετήσουν μια 

προοπτική οργανωσιακού επιπέδου ανεξάρτητα από την αναγνώριση των άλλων 

επιπέδων, για την ΟΜ. 

1.5.1 Το άτομο 

 

Αν και οι ερευνητές έχουν συχνά χρησιμοποιήσει τον όρο ΟΜ για να 

περιγράψουν την ατομική, χωρίς να λάβουν υπόψη άλλα επίπεδα μάθησης, λίγοι 

θεωρητικοί έχουν υποστηρίξει ότι το κατάλληλο αν όχι το μοναδικό επίπεδο 

ανάλυσης είναι αυτό του ατόμου (March & Olsen, 1975; Simon, 1995). Ο Simon σε 

μια απλή σύνοψη της ερμηνείας του για την ΟΜ γράφει: "Όλη η μάθηση γίνεται μέσα 

σε μεμονωμένα ανθρώπινα κεφάλαια, μια οργάνωση μαθαίνει μόνο με δύο τρόπους: 

(α) με την μάθηση των μελών της, ή (β) με την ενσωμάτωση νέων μελών που έχουν 

γνώση που δεν είχε προηγουμένως ο οργανισμός". Κατά την άποψή του, ο μηχανισμός 

μάθησης κατοικεί μέσα στο άτομο. Οι θεωρίες που επαναλαμβάνουν την οργάνωση, 

αποδίδοντας σε αυτήν τις ικανότητες «γνώσης» και «μάθησης» και αγνοώντας τον 

ρόλο του ατόμου, είναι προβληματικές. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες 

βασισμένες στο άτομο έννοιες της ΟΜ, η προσοχή του Simon αφορά την πρόσληψη, 

την κατάρτιση, την ανάπτυξη των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών. Αυτός 
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επεκτείνει κάπως την ατομική προοπτική, αναγνωρίζοντας την έννοια της 

"οργανωσιακής μνήμης", αλλά μόνο εαν αυτή κατοικεί ή αποθηκεύεται σε 

"ανθρώπινα κεφάλαια". 

Συνήθως οι θεωρητικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της ατομικής μάθησης, ενώ 

βλέπουν την OM ως κάτι περισσότερο. Ωστόσο, με τη βιασύνη να αναπτύξουν 

κατανόηση των άλλων επιπέδων μάθησης, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν την οπτική 

γωνία του βάθους της έρευνας και της κατανόησης της ατομικής μάθησης. Οι March 

και Olsen (1975) δίνουν έμφαση στην ατομική μάθηση εστιάζοντας στην προσοχή του 

αναγνώστη στην έκθεση σε πληροφορίες, στη μνήμη, στην ανάκτηση, στα κίνητρα και 

στις δομικές πεποιθήσεις του. Ο Shrivastava (1983) δεν συνδέει την ανασκόπηση της 

ατομικής θεωρίας μάθησης με την τυπολογία των μαθησιακών συστημάτων, 

αναγνωρίζει όμως ότι υπάρχει μια πλούσια παράδοση ψυχολογικής θεωρίας πάνω 

στην οποία μπορεί χτιστεί η θεωρία για την ΟΜ.  

Οι Herriott, Levinthal και March (1985) χρησιμοποιούν μοντέλα διάφορων εξισώσεων 

για να εξετάσουν την αυξανόμενη βιωματική μάθηση. Οι Senge (1990) και Garvin 

(1993) παρουσιάζουν μια ατομική κατά βάση άποψη της ΟΜ, εφαρμόζοντας 

περισσότερο την προοπτική των March και Olsen (1975). Ο Garvin συζητά την 

επίλυση προβλημάτων, τον πειραματισμό και τη μάθηση από τους άλλους, ενώ ο 

Senge συζητά το ρόλο των ηγετών στην επίλυση και την πρόκληση πνευματικών 

μοντέλων, στην ανάπτυξη προσωπικών οραμάτων και στην εφαρμογή συστημάτων 

σκέψης. 

1.5.2 Ομάδα 

 

 Αρκετοί θεωρητικοί έχουν αναγνωρίσει ότι η μάθηση συμβαίνει σε ατομικό 

επίπεδο αλλά συμφωνούν ότι υπάρχει και ομαδική μάθηση υποστηρίζοντας ότι η 

γνώση που δημιουργείται από το άτομο δεν βαρύνει ανεξάρτητα την οργάνωση και 

ότι η ΟΜ θα ήταν ελλιπής εαν οι πληροφορίες δεν διαχέονταν και δεν αναπτύσσοταν 

έχοντας κάποιο κοινό νόημα (Daft &Weick, 1984; Stata, 1989; Huber, 1991). Οι 

Duncan και Weiss (1979) ήταν αρκετά επικριτικοί σε σχέση με την ατομική 

προοπτική των March και Olsen (1976), δηλώνοντας ότι "δεν έχουν κάνει τίποτε 

περισσότερο από την εξαγωγή βασικών εννοιών της θεωρίας της κατάρτισης, της 

επίλυσης προβλημάτων και της θεωρητικής κατασκευής σε ατομικό επίπεδο μέσα σε 

ένα οργανωτικό πλαίσιο". Αν και οι Duncan και Weiss δεν αναγνωρίζουν ρητά ένα 

επίπεδο ομάδας ανάλυσης, πολλά από αυτά που αναφέρονται ως οργανωτικά είναι 
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συνεπή με μια ομαδική εστίαση. Υποστηρίζουν ότι η μάθηση πρέπει να "μοιράζεται, 

να αξιολογείται και να ενσωματώνεται σε αυτό που κάνουν οι άλλοι". 

 Άλλοι θεωρητικοί εξισώνουν επίσης την OM με μια εξειδικευμένη μορφή 

ομαδικής μάθησης επικεντρωμένη στην κυρίαρχη συμμαχία ή ομάδα ανώτερων 

στελεχών (Daft &Weick, 1984). Οι θεωρητικοί διαφέρουν ως προς την έμφαση που 

δίδεται στο άτομο έναντι της ομάδας. Οι Huber και Daft (1987) αναγνωρίζουν τη 

σημασία της ομαδικής μάθησης, αλλά την βλέπουν ως μια επέκταση της ατομικής 

μάθησης. Η προοπτική των Huber και Daft δεν είναι τόσο μακριά από του Simon 

(1991). Ο Simon ξεχωρίζει σαφώς την άποψή του για τη ΟΜ και το άτομο, αλλά 

αναγνωρίζει ότι η ατομική μάθηση πρέπει να επικοινωνείται. Το κοινό σημείο το 

οποίο οι Daft και Huber μοιράζονται με τον Simon είναι η έμφαση στην επεξεργασία 

πληροφοριών. 

 Μια πλευρά της ομαδικής μάθησης, όπως η μετάδοση πληροφοριών, 

προτείνει ότι οι πληροφορίες πρέπει απλώς να κατευθύνονται στους κατάλληλους 

ανθρώπους. Η υποκείμενη λογική, όπως επισημαίνει ο Weick (1979a), είναι ότι τα 

άτομα "θα το πιστέψουν όταν το δουν". Αντίθετα, η άποψη της μάθησης σε επίπεδο 

ομάδας ως κοινής χρήσης ή ενσωμάτωσης της κατανόησης αναγνωρίζει το ρόλο της 

ερμηνείας στην ανταλλαγή πληροφοριών: "τα άτομα δεν μπορούν να το δουν μέχρι να 

το πιστέψουν". Οι Huber και Daft (1987) περιέγραψαν την πρώην άποψη ως δομική 

προοπτική (systems-structural perspective) και την τελευταία ως ερμηνευτική 

προοπτική (interpretive perspective). Οι Stata (1989) και Senge (1990), με επίκεντρο 

τα διανοητικά μοντέλα και την κοινή όραση, αντιπροσωπεύουν την πιο γνωστή 

μορφή της ερμηνευτικής προοπτικής. Ίσως η πιο ακραία άποψη της σημασίας της 

ομάδας καταγράφεται στο έργο του Seely Brown (1993) ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

μάθηση βασίζεται σε ομάδες ή κοινότητες, με το μεγαλύτερο μέρος να συμβαίνει σε 

κοινωνικό πλαίσιο. Ακόμη και αυτό που συμβαίνει σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο, όπως η 

ανάγνωση ενός βιβλίου, μπορεί να ερμηνευτεί ως μάθηση από άλλους. Η άποψη του 

Weick (1979α) για τη μάθηση ως κοινωνική δομή της πραγματικότητας (social 

construction of reality) επισημαίνει επίσης τη σημασία της ομάδας. 

1.5.3 Οργάνωση 

 

               Αρκετοί θεωρητικοί ισχυρίστηκαν ότι η ΟΜ δεν είναι απλώς η μάθηση που 

προέρχεται από άτομα και ομάδες, υπάρχει και ο ρόλος της οργάνωσης (Duncan 
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&Weiss, 1979; Hedberg, 1981; Shrivastava, 1983; Fiol & Lyles 1985; Stata 1989; 

Huber, 1991). Μια πιο εύκολα αποδεκτή άποψη ενός στοιχείου οργανωτικού επιπέδου 

στην ΟΜ είναι ότι τα συστήματα, οι δομές και οι διαδικασίες της οργάνωσης 

επηρεάζουν την μάθηση (Fiol & Lyles, 1985). Πιο αμφιλεγόμενη είναι η άποψη ότι η 

μάθηση αποθηκεύεται στα συστήματα, τις δομές και τις διαδικασίες της οργάνωσης, 

όπως διατυπώνεται με τον πιο έντονο τρόπο από τον Hedberg (1981), ο οποίος 

ισχυρίζεται ότι η βιβλιογραφία για την ΟΜ αγνόησε το ερώτημα "κατά πόσο έχει 

νόημα να σκεφτούμε τους οργανισμούς ως προς τους στόχους, τις ικανότητες μάθησης 

και τις μνήμες, ή εαν οι οργανώσεις μαθαίνουν και θυμούνται μόνο μέσω των 

σημερινών μελών τους;". Προτείνει ότι "αν και η οργανωσιακή μάθηση γίνεται μέσω 

των ατόμων, θα ήταν λάθος να συμπεράνουμε ότι δεν είναι παρά το σωρευτικό 

αποτέλεσμα της μάθησης των μελών τους .... ". 

 Τα μέλη εναλλάσονται και η ηγεσία αλλάζει, αλλά οι μνήμες των 

οργανώσεων διατηρούν ορισμένες συμπεριφορές, διανοητικούς χάρτες, κανόνες και 

αξίες με την πάροδο του χρόνου. Ο Hedberg υποστηρίζει ότι τα συστήματα, οι δομές 

και οι διαδικασίες του οργανισμού είναι οι αποθήκες μάθησης. Οι θεωρητικοί που 

αναγνωρίζουν μια συνιστώσα της οργάνωσης στην ΟΜ υποδηλώνουν ότι χωρίς την 

κωδικοποίηση και τη θεσμοθέτηση όσων έχουν μάθει στα συστήματα, τις δομές και 

τις διαδικασίες της οργάνωσης, τα άτομα θα έχουν μάθει, αλλά η οργάνωση δεν θα 

έχει περάσει στην δράση (Argyris & Schön, 1978). 

 Σύμφωνα με τους Argyris και Schön, η μεταφορά γνώσεων από το άτομο 

στην οργάνωση θα οδηγήσει στη μάθηση σε επίπεδο οργανισμού, διαφορετική από τη 

μάθηση σε ατομικό επίπεδο. Οι Levitt και March (1988) δηλώνουν ότι οι οργανώσεις 

μαθαίνουν "με την κωδικοποίηση των συμπερασμάτων από την ιστορία σε ρουτίνες που 

καθοδηγούν τη συμπεριφορά". Ο Shrivastava (1983) εξηγεί αυτή τη διαδικασία ως "τη 

μετατροπή των ατομικών γνώσεων και των ιδεών σε μια βάση γνώσεων συστηματικής 

οργάνωσης που ενημερώνει τη λήψη αποφάσεων". Αντίθετα, οι Duncan και Weiss 

(1979) ισχυρίζονται ότι όταν δημιουργηθεί, η γνώση αποθηκεύεται μέσα στα άτομα 

και τελικά μεταφέρεται στην οργάνωση. Αν και η άποψη του Weick (1979b) για την 

μάθηση επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην ομάδα επεκτείνεται σε ένα οργανωτικό 

επίπεδο καθώς δηλώνει ότι: "oι οργανώσεις δεν είναι απλά σκέψεις, είναι ομάδες 

πρακτικών σκέψης που παράγουν αυτά τα σώματα σκέψης". 

 Οι έννοιες της ΟΜ που επικεντρώνονται στην ομάδα ως επίπεδο ανάλυσης, 

είναι λιγότερο αναπτυγμένες, κυρίως επειδή η έρευνα έγκειται σε τομείς όπως η λήψη 
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αποφάσεων και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1977) με μικρή ή 

καθόλου αναφορά στην έννοια της μάθησης. Μεγάλο μέρος του έργου λαμβάνει μια 

άποψη επεξεργασίας πληροφοριών της μάθησης σε αντίθεση με μια ερμηνευτική 

προοπτική. Οι προσπάθειες να αναπτυχθούν θεωρίες που χρησιμοποιούν την 

οργάνωση ως μονάδα ανάλυσης φαίνεται ότι έχουν υποστεί τη μοίρα να θεωρούνται 

μεταφορικές και όχι ουσιαστικές ενώ έχουν επικριθεί για ανθρωπομορφισμό δηλαδή, 

εφαρμογή ανθρώπινων χαρακτηριστικών (π.χ. μνήμης) σε άψυχα αντικείμενα (π.χ. 

οργανώσεις). Αυτός ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν οι θεωρητικοί αποτυγχάνουν 

να αναγνωρίσουν τη μάθηση σε ατομικά και ομαδικά επίπεδα. 

 Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην έρευνα σε καθένα από τα επίπεδα, 

υπήρξαν λίγες προσπάθειες να κατανοηθεί η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Και στην 

ένταση μεταξύ των επιπέδων βρίσκονται τα ενδιαφέροντα ζητήματα (Crossan et al., 

1995).νΓια παράδειγμα, έχει προταθεί ότι ο όρος «οργανωσιακή μάθηση» μπορεί να 

είναι οξύμωρος. Δηλαδή ότι η οργάνωση και η μάθηση είναι αντιθετικές έννοιες, 

αφού η μάθηση που ενσωματώνεται από την "οργάνωση" μπορεί να εμποδίσει τη 

μάθηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Αντίστροφα, η μάθηση σε επίπεδο ομάδας 

μπορεί να εμποδίσει την ατομική μάθηση εάν αναπτυχθεί μια νοοτροπία 

"groupthink". 

  Συνοπτικά, υποστηρίζεται ότι η έρευνα που εστιάζει αποκλειστικά στην 

ατομική μάθηση αφορά τη μάθηση μέσα στους οργανισμούς σε αντίθεση με την OM. 

Αυτό δεν πρέπει να αποκλείει τον κρίσιμο ρόλο της ατομικής μάθησης στους 

οργανισμούς, αλλά τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια κοινή κατανόηση ή 

μεταφορά γνώσεων από το άτομο στην ευρύτερη κοινότητα και τελικά στην επίσημη 

οργάνωση πριν να θεωρηθεί OM. Άλλωστε ένας οργανισμός είναι ένα σύστημα 

συνεργασίας με κοινό σκοπό (Barnard, 1938). 

1.5.4 Δια – οργανωτικό επίπεδο 

 

 Η δια-οργανωτική μάθηση προστέθηκε ως ένα τέταρτο επίπεδο για να 

συλλάβει έννοιες στη βασική βιβλιογραφία που μπορεί να εξηγηθεί από, ή να 

συμπληρωθεί με, την προοπτική  της ΟΜ. Για παράδειγμα, η επιτυχία ή η αποτυχία 

των κοινοπραξιών μπορεί να σχετίζεται άμεσα με τον  βαθμό στον οποίο η οργάνωση 

έμαθε σχετικά για και από τον εταίρο της. Αντίθετα, η έννοια του αειφόρου 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υποδηλώνει ότι υπάρχουν σθεναρά εμπόδια στη 

μάθηση μεταξύ των επιχειρήσεων. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο οι 

αναφορές στον όρο μάθηση κατά τη διάρκεια συζητήσεων των δια-οργανωσιακών 

δραστηριοτήτων, λίγες προσπάθειες έγιναν για να συνδεθεί η έννοια της ΟΜ με τη 

διο-οργανωσιακή μάθηση. Ένα παράδειγμα εργασίας σε αυτόν τον τομέα είναι αυτό 

των Pucik (1988), Parkhe (1991), Inkpen & Crossan (1995), οι οποίοι εξετάζουν την 

ΟΜ στις κοινοπραξίες και συμμαχίες. Παρόμοια ζητήματα προκύπτουν με τη διο-

οργανωσιακή  μάθηση. Οι θεωρητικοί συνήθως διακρίνουν τη μάθηση που 

αναπτύσσεται στους οργανισμούς ως ατομική, ομαδική ή οργανωτική. 

Συμπερασματικά, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην ανάπτυξη των 

θεωριών της ΟΜ που τονίζουν ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα επίπεδα. Οι 

θεωρίες που δίνουν έμφαση στο άτομο ως μονάδα ανάλυσης αντιμετωπίζουν την 

πρόκληση της εφαρμογής των εννοιών, που προέρχονται από ποικίλες περιοχές όπως 

η γνωσιακή και αναπτυξιακή ψυχολογία αλλά και τα οργανωσιακά πλαίσια. Ωστόσο, 

για να δηλώσουμε ότι υπάρχει οργανωσιακή και όχι μόνο ατομική μάθηση, στους 

οργανισμούς, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ο μοναδικός χαρακτήρας τους ως 

κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μεμονωμένων μελών του. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα περιοριστεί η εφαρμογή αυτών των θεωριών σε τομείς όπως η 

στελέχωση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην 

έρευνα σε καθένα από τα επίπεδα, υπήρξαν λίγες προσπάθειες να κατανοηθεί η 

μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

Από την άλλη εαν η ΟΜ είναι σημαντική για το συνεργατικό σύστημα, δεν μπορεί να 

είναι καθαρά ατομική. Η οργανωσιακή συνιστώσα της μάθησης απαιτεί εξέταση. Αν 

και τα άτομα και οι ομάδες ερμηνεύουν και ενσωματώνουν πληροφορίες, αυτή η 

κατανόηση συχνά επωφελείται από μια διαδικασία θεσμοποίησης, στην οποία η 

μάθηση ενσωματώνεται στο σχεδιασμό των συστημάτων, των δομών και των 

διαδικασιών της οργάνωσης. Η κατοχή αυτών των αποθηκών γνώσης επιτρέπει στον 

οργανισμό να επωφεληθεί από την προηγούμενη μάθηση. 

1.6 Τύποι μάθησης 

 

 Οι ερευνητές πρότειναν μια σειρά μαθησιακών διαδικασιών, όπως η 

βαθμιαία, η μετασχηματιστική, η μάθηση ενός και διπλού βρόχου (Argyris & Schön, 
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1978) αλλά και η deuteron-learning. Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε στους 

τρεις τελευταίους τύπους. 

 Παραδοσιακά, η οργανωσιακή μάθηση χαρακτηρίζεται από δύο βρόχους 

μάθησης: την προσαρμοστική (single-loop) και τη γενετική μάθηση (double-loop). Η 

μάθηση ενός βρόχου (single-loop) σχετίζεται με τον εντοπισμό και τη διόρθωση 

σφαλμάτων στο σύστημα για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων μέσα στις 

υπάρχουσες δομές (Argyris & Schön, 1996). Έτσι, ασχολείται με την αποδοχή της 

αλλαγής χωρίς να αμφισβητεί τις βασικές πεποιθήσεις της οργάνωσης και τις 

υποκείμενες υποθέσεις. Η μάθηση ενός βρόχου λύνει τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται. Όταν η διαδικασία επιτρέπει στον οργανισμό να συνεχίσει τις 

τρέχουσες πολιτικές του ή να επιτύχει τους στόχους του, η διαδικασία μπορεί να 

ονομαστεί μάθηση ενός βρόχου (Argryris, 1977). Εμφανίζεται δηλαδή όταν οι 

άνθρωποι προσπαθούν να διορθώσουν τις αναντιστοιχίες μεταξύ των δράσεων και 

των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, αλλάζοντας απλώς τις ενέργειές τους όταν οι 

κυβερνητικές αξίες ή υποθέσεις που αποτελούν τη βάση αυτών των ενεργειών δεν 

είναι ανοικτές για αλλαγή (Kell, 2003). Η μάθηση ενός βρόχου ζητά μια 

μονοδιάστατη ερώτηση προκειμένου να προκαλέσει μια μονοδιάστατη απάντηση 

(Serrat, 2009). Αντιμετωπίζει μια δυσκολία, αλλά αγνοεί ένα πιο θεμελιώδες 

πρόβλημα,  επειδή η αναντιστοιχία ή το σφάλμα υπήρχαν στην αρχική θέση (Kell, 

2003). Τέλος, είναι παρούσα όταν στόχοι, αξίες, πλαίσια και σε σημαντικό βαθμό, 

στρατηγικές, θεωρούνται δεδομένες (Argyris & Schön, 1990). 

 Από την άλλη η μάθηση διπλού βρόχου (double-loop) αφορά τον λόγο και 

τον τρόπο αλλαγής της οργάνωσης και συμβαίνει καθώς ο οργανισμός αμφισβητεί 

παρατεταμένες υποθέσεις σχετικά με την αποστολή και τις δυνατότητές του και 

αναπτύσσει νέους τρόπους να κοιτάξει τον κόσμο. Φαίνεται ότι η μάθηση με διπλό 

βρόχο προκαλεί ρωγμές στο πλαίσιο των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, μπορεί 

να διευκολύνει το άνοιγμα, την ευελιξία και την αυτονομία στην οργάνωση (Beeby 

and Booth, 2000). Έτσι, χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση και εξερεύνηση 

εναλλακτικών ρουτινών, στόχων και τεχνολογιών, παρά την μάθηση πώς να 

διεξάγουν πιο αποτελεσματικά τα τρέχοντα καθήκοντα ή τις ρουτίνες (Argyris & 

Schön, 1995; Moynihan, 2005). Κατά μία έννοια, η μάθηση με διπλό βρόχο μπορεί να 

σχετίζεται με την οργανωσιακή καινοτομία ή την αλλαγή. Επιπλέον, η μάθηση με 

διπλό βρόχο επιτρέπει στους διαχειριστές να επιδείξουν ευρεία κατανόηση των 

πολιτικών επιλογών και της αποτελεσματικότητας τους και αποτελεί βασικό 
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μηχανισμό για μακροπρόθεσμη οργανωτική επιτυχία (Moynihan, 2005).  Η μάθηση 

με διπλό βρόχο κάνει ένα επιπλέον βήμα ή, πολλές φορές, μερικά επιπλέον βήματα 

Argyris, (1994). Παρουσιάζεται όταν, εκτός από την ανίχνευση και τη διόρθωση 

σφαλμάτων, ο οργανισμός συμμετέχει στην διερεύνηση και την τροποποίηση των 

υφιστάμενων κανόνων, διαδικασιών, πολιτικών και στόχων (Kell, 2003). Με άλλα 

λόγια, η μάθηση με διπλό βρόχο θέτει ερωτήματα όχι μόνο για αντικειμενικά 

γεγονότα αλλά και για τους λόγους και τα κίνητρα πίσω από αυτά τα γεγονότα (Kim, 

1993).  

 

Πίνακας 1-2. Μάθηση ενός και διπλού βρόχου (Single-double loop learning) 

 

Σύμφωνα με τον Kim (1993), η μάθηση διπλού βρόχου παρέχει ευκαιρίες για 

συνεχείς βαθμίδες βελτίωσης όπου η αναδιαμόρφωση ενός προβλήματος μπορεί να 

επιφέρει ριζικά διαφορετικές πιθανές λύσεις. Μπορεί επομένως να ειπωθεί ότι η 

οργανωτική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αυξάνεται όταν πραγματοποιείται 

μάθηση με διπλό βρόχο (Kell, 2003). Σύμφωνα με τον March (1991) και Moynihan 

(2005), και οι δύο τύποι μάθησης πρέπει να είναι ισορροπημένοι για τη βελτίωση των 

οργανωτικών επιδόσεων και την οργανωτική επιτυχία και επιβίωση. 

 

Deutero-Learning 

 

 Το τρίτο και υψηλότερο επίπεδο μάθησης (deutero-learning) μπορεί να 

θεωρηθεί το πώς "μαθαίνεις να μαθαίνεις" (Kell, 2003). Η έκθεση της Learnovation 

Consortium report (2008) δηλώνει ότι σε αυτό το επίπεδο, τα μέλη μιας οργάνωσης 

αντανακλούν και ρωτούν για τα προηγούμενα πλαίσια και τις εμπειρίες μάθησης του 

οργανισμού. Με βάση αυτές τις σκέψεις, η οργάνωση και τα μέλη της μαθαίνουν πώς 

να μαθαίνουν, να κατανοούν τι διευκολύνει ή αναστέλλει και να εφευρίσκουν νέες 
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προσεγγίσεις στη μάθηση. Κάνοντας διάκριση μεταξύ χαμηλότερου και υψηλότερου 

επιπέδου μάθησης, οι Fiol και Lyles (1985) βλέπουν το χαμηλότερο επίπεδο ως 

εστιασμένη μάθηση, απλή επανάληψη συμπεριφορών του παρελθόντος, προσαρμογές 

εν μέρει σε ό, τι κάνει η οργάνωση και το υψηλότερο επίπεδο να σχετίζεται με την 

ανάπτυξη σύνθετων κανόνων και ενώσεων αναφορικά με νέες δράσεις. 

 Η τελική περιοχή σχετίζεται με τη φύση της ίδιας της αλλαγής, ανεξάρτητα 

από το αν πρόκειται για μάθηση μεμονωμένης μάθησης ή μάθηση με διπλό βρόχο. Η 

μάθηση διπλού βρόχου θεωρείται συχνά καλύτερη από τη μάθηση ενός βρόχου, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν και ανάλογες επιδόσεις. Μπορεί όμως και να 

μην είναι, έτσι, όπως πρότεινε πχ ο Huber (1991), ότι στην πράξη δεν υπάρχει 

διάκριση μεταξύ μάθησης ενός και διπλού βρόχου μάθησης. Ο Senge (1990) 

διακρίνει μεταξύ της προσαρμοστικής και της γενετικής μάθησης. Σύμφωνα με τους 

Slater & Narver (1995), αυτό που ο Senge αναφέρεται ως προσαρμοστική μάθηση, ο 

Argyris αποκαλεί μάθηση με ένα βρόχο και αυτό που βλέπει ο Senge ως γενετική 

μάθηση είναι η μάθηση με διπλό βρόχο στα μάτια του Argyris. Σύμφωνα με τον 

Senge για έναν οργανισμό μάθησης, δεν αρκεί να επιβιώσουμε "Η μάθηση επιβίωσης 

ή αυτό που αποκαλείται πιο συχνά ως προσαρμοστική μάθηση είναι σημαντικό - 

πράγματι, είναι απαραίτητο. Αλλά για έναν οργανισμό, η προσαρμοστική πρέπει να 

ενωθεί με τη γενετική μάθηση, που ενισχύει την ικανότητά μας να δημιουργούμε". 

Συμπερασματικά οι περισσότεροι ερευνητές υπογραμμίζουν διαφορετικές 

πτυχές του παζλ της ΟΜ. Μερικοί είναι περισσότερο γνωστικά εστιασμένοι σε 

ατομικό επίπεδο, ενώ άλλοι είναι περισσότερο συμπεριφοριστικά εστιασμένα στο 

επίπεδο της ομάδας. Ωστόσο, η εξέλιξη στον τομέα της οργανωσιακής μάθησης 

απαιτεί από τους ερευνητές να αναγνωρίζουν, να συνδέουν και να βασίζονται στις 

διαφορετικές προοπτικές που παρουσιάζονται. Οι κύριοι τομείς των συγκρούσεων 

είναι: (1) οι διαφωνίες σχετικά με το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης, (2) ο καθορισμός 

της μάθησης είτε ως γνωστική είτε ως αλλαγή συμπεριφοράς και (3) η στενότητα του 

συνδέσμου μεταξύ μάθησης και απόδοσης.  

1.7 Εργαλεία Μέτρησης Οργανωσιακής Μάθησης 

 

  Η πιο σοβαρή και συνηθισμένη κριτική που ασκείται για τους υπεύθυνους 

διαχείρισης, αφορά τις πρακτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η 

έλλειψη μέτρων για την εμπειρική αξιολόγηση των εφαρμογών στο χώρο εργασίας 
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(Holton, 1996; 2005; Holton et al. 2000; Tsang, 1997; Yang et al., 2004). Μέχρι 

σήμερα έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες προκειμένου να εξετάσουν την 

ουσιαστική αντίληψη του οργανισμού μάθησης. Ωστόσο, λίγη προσοχή δόθηκε στον 

τρόπο εμπειρικής μέτρησης της οργανωσιακής μαθησης στον εργασιακό χώρο μέχρι 

τη δεκαετία του 1990. 

Τα διαγνωστικά εργαλεία φαίνεται να αποτελούν συχνότερα προϊόντα 

συμβούλων παρά αποτελέσματα διεξοδικής επιστημονικής ανάπτυξης και δοκιμής. 

Παρατηρείται ένα αξιοσημείωτο κενό μεταξύ της πρακτικής και της επιστημονικής 

εργασίας στη διάγνωση των οργανισμών μάθησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 

οκτώ διαφορετικά εργαλεία μέτρησης. 

Το πρώτο διαγνωστικό εργαλείο παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα ερευνητικής 

μελέτης που διεξήχθη σε κάποιες βρετανικές εταιρείες (Pedler et al., 1988; 1989). Το 

εργαλείο βασίζεται σε συνεντεύξεις και σε ορισμένα εργαστήρια ενώ περιέχει εννέα 

υποπεριοχές (Pedler et al., 1988). Από τότε βέβαια, η ιδέα ενός οργανισμού που 

μαθαίνει έχει βελτιωθεί σε μια σαφέστερη μορφή του συνόλου και ένα αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο (Pedler et al., 1991; 1997). Η στρατηγική, η αναζήτηση, οι δομές, η 

προσοχή και οι ευκαιρίες μάθησης είναι οι κύριοι τομείς που καλύπτονται. Η έμφαση 

δίνεται στο σύνολο και στο ρόλο των ανθρώπων σε αυτό το σύνολο. Η διαχείριση 

ολόκληρης της συνειδητής ή ηγετικής μάθησης ή των εκπαιδευομένων δεν φαίνεται 

να είναι τόσο σημαντική όσο και τα υπόλοιπα μέρη του συνόλου. Το υπόβαθρο των 

μελετητών εντοπίζεται στη μάθηση της δράσης, στη μάθηση της μάθησης ή στην 

αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση (Pedler, 1996; Pedler et al., 1994; Pedler & Boydell, 

1994). 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο βιβλίο των Mayo και Lank 

(1994). Πρόκειται για ένα πλήρες εργαλείο μέτρησης οργανωσιακής μάθησης που 

περιλαμβάνει 187 ερωτήσεις και εννέα διαστάσεις. Η έμφαση δίνεται στη διάγνωση 

των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος 

στην αναπτυξιακή διαδικασία ενός οργανισμού μάθησης. Επιπλέον βαρύτητα δίνεται 

επίσης στους οργανωτικούς παράγοντες, καθώς και στην ατομική και ομαδική 

μάθηση,  διαχείριση και καθοδήγηση. Το πιο προφανές πλεονέκτημα και μειονέκτημα 

αυτού του εργαλείου είναι ο αριθμός των ερωτήσεων. Το εργαλείο καλύπτει πλήρως 

το σύνολο, τουλάχιστον σε οργανισμούς όπου τα δεδομένα συλλέγονται από όλους 

τους εμπλεκόμενος και όχι απλά από τους διαχειριστές. Η ορθή χρήση αυτής της 
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διάγνωσης θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση των δεδομένων ως πληροφοριών στο 

πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με την ανάπτυξη οργανισμού μάθησης. 

Ο Tannenbaum (1997) συνέθεσε ένα εργαλείο ΟΜ με βάση επιστημονική 

έρευνα και μεθόδους. Το κύριο σημείο σε αυτό αποτέλεσε το περιβάλλον που 

συντελείται η μάθηση. Αυτό το ερωτηματολόγιο δεν απευθύνεται στο σύνολο των 

εμπλεκομένων αλλά εξακολουθεί να είναι καλό εργαλείο για τη διάγνωση του 

οργανισμού μάθησης στο σύνολό του οργανισμού. Κύρια έμφαση δίνεται στις 

διαδικασίες και στην κατάρτιση, αλλά και στους τρόπους μάθησης που σχετίζονται 

με την εργασία. Η υποστηρικτική δράση έχει επίσης ρόλο, αλλά υποτίθεται ότι 

προέρχεται από εποπτικές αρχές καθώς και από συναδέλφους. Συνολικά, το 

ερωτηματολόγιο αν και απευθύνεται μόνο στους μάνατζερ, εμπεριέχει σημαντικό 

επιστημονικό υπόβαθρο και αξιολογείται ως ένα σημαντικό εργαλείο. 

Οι Pearn et al., (1995) ανέπτυξαν το "The Learning Audit" που συντίθεται σε 

συνεργασία με τους πελάτες.  Το εργαλείο αυτό είναι περιεκτικό από την άποψη της 

ηγεσίας και της ενθάρρυνσης της μάθησης, αλλά επιφανειακό από την άποψη του 

συνόλου της οργανωσιακής μάθησης. Ο κύριος στόχος του ερωτηματολογίου είναι ο 

τρόπος με τον οποίο η μάθηση ενθαρρύνεται από διάφορα τμήματα και διευθυντικά 

στελέχη. Επίσης το εργαλείο δεν έχει δοκιμαστεί με επιστημονικές μεθόδους. 

Το πέμπτο ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο βιβλίο των Sarala και Sarala 

(1996). Οι δηλώσεις-απόψεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εργαλείο έχουν 

κατηγοριοποιηθεί  ως εξής: φιλοσοφία και αξίες, δομή και διαδικασίες, καθοδήγηση 

και λήψη αποφάσεων, οργάνωση έργου, κατάρτιση και ανάπτυξη και ως τελευταίο 

μέρος, εσωτερική και εξωτερική αλληλεπίδραση του οργανισμού. Όλες αυτές οι 

ομάδες περιέχουν διάφορες δηλώσεις. Ταυτόχρονα, όλες αυτές οι δηλώσεις έχουν 

πέντε διαφορετικές μορφές που απεικονίζουν διαφορετικά αρχέτυπα, τα οποία είναι: 

η γραφειοκρατική οργάνωση, η διαχείριση της ποιότητας, ο προσανατολισμός της 

διαδικασίας, η στοχοθεσία και ο οργανισμός που μαθαίνει. Έτσι, ο κύριος στόχος του 

εργαλείου είναι να διαπιστωθεί αν ένας οργανισμός είναι οργανισμός μάθησης ή όχι. 

Αποτελεί μια γρήγορη δοκιμασία για οργανισμούς μάθησης (Otala, 1996) αφού 

πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 20 δηλώσεις γενικού 

περιεχομένου και δεν παρέχει σαφή εικόνα ολόκληρης της ιδέας της οργανωσιακής 

μάθησης. Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της μάθησης και όχι για την αναζήτηση βαθιών πληροφοριών σχετικά 

με την κατάσταση του οργανισμού μάθησης. 
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Τέλος άλλο εργαλείο είναι αυτό των Redding και Catalanello: το Learning 

Organization Capability Assessment (1997). Αυτό το εργαλείο ορίζει τρία αρχέτυπα, 

τα οποία κατηγοριοποιούνται σε παραδοσιακούς, συνεχώς βελτιούμενους 

οργανισμούς μάθησης. Είναι  πολύ απλό και εύκολο να συμπληρωθεί, αλλά ο στόχος 

του είναι να εκμαιεύσει κάποια βασικά στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης. 

Απαιτούνται συμπληρωματικά εργαλεία για να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα των δυνατοτήτων που απαιτούνται στους οργανισμοί μάθησης. 

1.8 Το μοντέλο οργανωσιακής μάθησης των Marsick και Watkins 

 

Το μοντέλο των Marsick και Watkins αποτελεί ένα πλήρες μοντέλο μάθησης, 

αφού οι περισσότερες μαθησιακές προσεγγίσεις δεν συμπεριλαμβάνουν όλα τα 

στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας στα άτομα, τις ομάδες την επιρροή του 

οργανισμού αλλά και τη σχέση της με το περιβάλλον. Καμία ΟΜ δεν μπορεί να λάβει 

χώρα χωρίς την ατομική αλλά και τη μάθηση από τις εξελίξεις στο περιβάλλον. Ο 

οργανισμός έχει τη δύναμη να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την ατομική μάθηση και 

να μαθαίνει από ή να αγνοεί τις εξελίξεις στο περιβάλλον του. Ομοίως, το άτομο και 

η ομάδα μπορεί να αισθάνονται ότι ενθαρρύνονται ή αποθαρρύνονται να μάθουν με 

βάση τα σήματα που λαμβάνουν από τον οργανισμό. Οι Marsick και Watkins (2003) 

υποστήριξαν ότι το εργασιακό κλίμα και η κουλτούρα είναι πτυχές που χτίζονται από 

περίπλοκα στοιχεία, μεταξύ των οποίων η ηγεσία, η διαδικασία μάθησης και άλλοι 

υποστηρικτικοί συστημικοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο DLOQ 

περιλαμβάνει επτά διαστάσεις θετικής φύσης και κουλτούρας ενός υποστηρικτικού 

μαθησιακού οργανισμού, που ενθαρρύνουν τη δυναμική διεργασία της οργανωτικής 

μάθησης:  

 Δημιουργία ευκαιριών συνεχιζόμενης μάθησης (continuous learning) 

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι "οι οργανώσεις του χθες μπορούν να περιγραφούν ως 

μηχανές, οι σημερινές ως συστήματα και οι μελλοντικές ως μέλλον του εγκεφάλου". 

Στον σημερινό χώρο εργασίας, συνεχής ευκαιρία μάθησης σημαίνει ότι η μάθηση 

γίνεται καθημερινό κομμάτι της εργασίας και χτίζεται σε καθήκοντα ρουτίνας, οι 

εργαζόμενοι αναμένεται να μάθουν όχι μόνο τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη 

δουλειά τους αλλά και τις δεξιότητες των άλλων στη μονάδα εργασίας τους και τον 

τρόπο με τον οποίο η μονάδα εργασίας τους σχετίζεται με τη λειτουργία και τους 

στόχους της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι αναμένεται να διδάξουν, καθώς και να 
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μάθουν από τους συναδέλφους τους. Με λίγα λόγια, ολόκληρο το περιβάλλον 

εργασίας είναι προσανατολισμένο και υποστηρίζει την μάθηση νέων δεξιοτήτων.  

 Προώθηση της έρευνας και του διαλόγου (Promote Inquiry and Dialogue) 

 Σε έναν ΟΜ, οι άνθρωποι κερδίζουν παραγωγικές δεξιότητες συλλογιστικής για να 

εκφράσουν τις απόψεις τους, και την ικανότητα να ακούν και να ρωτούν τις απόψεις 

των άλλων, καθώς η κουλτούρα του οργανισμού υποστηρίζει την αμφισβήτηση, την 

ανατροφοδότηση και τον πειραματισμό (Watkins & Marsick, 1993). Μέσω της 

έρευνας, οι άνθρωποι διερευνούν ιδέες, ερωτήσεις και πιθανές ενέργειες. Η έρευνα 

βασίζεται στην ανοιχτή περιέργεια που αναστέλλει τις υποθέσεις και τις επικρίσεις 

προς το συμφέρον της αλήθειας και της βέλτιστης επίλυσης των ζητημάτων (Watkins 

& Marsick, 1993). 

 Ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ομαδικής μάθησης (Encourage 

Collaboration and Team Learning) 

 Η εργασία σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι απαραίτητη η δημιουργία και συνεργασία 

των ομάδων με σκοπό την πρόσβαση σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης και την 

ομαδική μάθηση. Συνεπώς, η συνεργασία εκτιμάται από την οργανωσιακή κουλτούρα 

και ανταμείβεται (Watkins & Marsick, 1993). Ωστόσο, σημειώνουν επίσης ότι πολλές 

φορές όταν τα άτομα μαθαίνουν, αποτυγχάνουν να μοιραστούν τα αποτελέσματα. Σε 

κάθε περίπτωση, οι Watkins και Marsick (1993) υποστηρίζουν ότι οι ομάδες είναι 

«χωνευτήρια» στα οποία οι ιδέες μπορούν να αμφισβητηθούν. 

 Δημιουργία συστημάτων για τη σύλληψη και τη διάδοση της μάθησης 

(Establish Systems to Capture and Share Learning) 

Οι Watkins και Marsick (1993) σημειώνουν ότι τόσο τα συστήματα υψηλής όσο και 

χαμηλής τεχνολογίας για τη διάχυση της μάθησης δημιουργούνται και 

ενσωματώνονται στην εργασία, και πρέπει να παρέχεται πρόσβαση και διατήρηση 

αυτών των συστημάτων. Οι ερευνητές παρατηρούν επίσης ότι ακόμη και αν η ΟΜ 

υποστηρίζεται από την ατομική μάθηση, είναι σημαντικός ο τρόπος σύμφωνα με τον 

οποίο τα συστήματα δημιουργούνται για να προωθήσουν τη μάθηση. 

 Ενδυνάμωση των ανθρώπων προς ένα συλλογικό όραμα (Empower People 

Toward a Collective Vision) 

 Οι Watkins και Marsick (1993) υποστηρίζουν ότι σε έναν ΟΜ οι άνθρωποι 

συμμετέχουν στον καθορισμό, την κατοχή και την εφαρμογή ενός κοινού οράματος. 

Η ευθύνη κατανέμεται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να παρακινήσει 

τους ανθρώπους να μάθουν σε τι είναι υπεύθυνοι. Αυτό το ονομάζουν "ενδυνάμωση". 
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Οι οργανισμοί μάθησης εξαρτώνται από τη συμμετοχή πολλών ατόμων σε ένα 

συλλογικό όραμα και από την απελευθέρωση των δυνατοτήτων που κλειδώνουν μέσα 

τους. Ο οργανισμός μάθησης ξεκινά με ένα κοινό όραμα και η μάθηση κατευθύνεται 

προς αυτό το όραμα. 

 Σύνδεση του Οργανισμού με την Κοινότητα και το Περιβάλλον του 

(Connect the Organization to its Community and Environment) 

Σύμφωνα με τους Watkins και Marsick (1993), οι οργανισμοί μάθησης έχουν μια υγιή 

σχέση με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Ο ΟΜ αναγνωρίζει 

την εξάρτησή του από το περιβάλλον του. Οι άνθρωποι υποστηρίζονται ώστε να δουν 

τον αντίκτυπο του έργου τους σε ολόκληρη την επιχείρηση. Σαρώνουν το περιβάλλον 

και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί για να τις προσαρμόσουν στις 

εργασιακές τους πρακτικές. Η οργάνωση συνδέεται με την κοινότητα μέσω συνεχών 

αλληλεπιδράσεων. 

 Παροχή στρατηγικής ηγεσίας για τη μάθηση (Providing Strategic 

Leadership for Learning) 

 Μια έβδομη επιτακτική ανάγκη δράσης (παρέχοντας στρατηγική ηγεσία για μάθηση) 

προστέθηκε σε μεταγενέστερη εργασία (Watkins & Marsick, 1996). Το μοντέλο των 

ηγετών, η πρωτοπορία και η υποστήριξη της μάθησης, αποτελούν τους λόγους για 

τους οποίους η ηγεσία χρησιμοποιεί τη μάθηση στρατηγικά για επιχειρηματικά 

αποτελέσματα. 

Υπάρχουν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά σε αυτό το μοντέλο. Πρώτον, όπως 

απεικονίζεται στον Πίνακα 1-3, το μοντέλο δίνει έμφαση στη συνεχή μάθηση όχι 

μόνο για τα άτομα, αλλά και για τις ομάδες και την οργάνωση. Η μάθηση σε επίπεδο 

συστήματος αναφέρεται στην ικανότητα μιας οντότητας ως ολοκληρωμένου 

συστήματος μάθησης. Σύμφωνα με τους Argyris και Schon (1996), ένα σύστημα 

πρέπει να έχει δομές, διαδικασίες και κατάλληλη κουλτούρα για να θέσει και να 

υποστηρίξει την ΟΜ ώστε αυτή να γίνει μία διαρκής ρουτίνα. Δεύτερο στοιχείο, 

αποτελεί η διαχείριση των αποτελεσμάτων της γνώσης, που είναι η διαδικασία μέσω 

της οποίας η χρήση της γνώσης γίνεται νόημα. Για να υπάρξει ΟΜ, θα πρέπει να 

υπάρχει μηχανισμός για τη διάδοση της γνώσης σε ολόκληρο τον οργανισμό 

(Loermans, 2002). 
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Πίνακας 1-3. Το μοντέλο των διαστάσεων ενός οργανισμού μάθησης των Watkins and 

Marsick (1993) (model of dimensions of a learning organization) 

 

 Το θεωρητικό πλαίσιο του DLOQ, ενσωματώνει και τις δύο έννοιες ή 

ρεύματα: οργανωτική μάθηση και οργανισμός μάθησης. Σύμφωνα με τους Marsick 

και Watkins, ένας οργανισμός μάθησης έχει δύο συνιστώσες. Η πρώτη 

αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που αποτελούν μια οργάνωση και η δεύτερη τις 

δομές και την κουλτούρα που δημιουργεί ο κοινωνικός θεσμός της οργάνωσης. Με 

βάση αυτό το μοντέλο διακρίνονται τέσσερα επίπεδα σε έναν οργανισμό μάθησης: i) 

το ατομικό επίπεδο, το οποίο αποτελείται από δύο διαστάσεις της οργανωσιακής 

μάθησης, δηλαδή τη συνεχή μάθηση, το διάλογο και την έρευνα. Η θεωρία της 

άτυπης και τυχαίας μάθησης (Marsick & Watkins, 1990, 1997), βασισμένη στην 

πρώιμη εργασία των John Dewey (1938) και Kurt Lewin (1946), συμβάλλουν στην 

εξήγηση για το πώς οι άνθρωποι διαμορφώνουν το κλίμα ή την κουλτούρα για 

μάθηση. Οι Marsick και Watkins (2003) υποστηρίζουν ότι "η μάθηση λαμβάνει χώρα 

όταν οι διαταραχές, οι αποκλίσεις, οι εκπλήξεις ή οι προκλήσεις λειτουργούν ως 

παράγοντες που ενεργοποιούν μια απάντηση" ενώ οι μεμονωμένες ενέργειες 

καθορίζονται από παράγοντες όπως δεξιότητες, γνώσεις και εξουσία. Τα άτομα 

επιλέγουν μια στρατηγική ή μια ενέργεια που βασίζεται στη γνωστική και 

συναισθηματική τους κατανόηση και τη σημασία της αρχικής ώθησης. Μόλις 

προσδιοριστεί μια στρατηγική ή ένα σχέδιο δράσης, το άτομο εφαρμόζει τη 

στρατηγική. Στη συνέχεια, η στρατηγική είτε λειτουργεί, είτε δεν λειτουργεί όπως 

αναμένεται. Όταν δεν λειτουργεί, υπάρχει ασυμφωνία και ο κύκλος ενεργοποιείται 

ξανά. Μεταξύ της αρχικής ώθησης και του προσδιορισμού μιας στρατηγικής υπάρχει 
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ένα σιωπηρό φιλτράρισμα των πληροφοριών μέσω επιλεκτικής αντίληψης, αξιών, τις 

πεποιθήσεις και τη διαμόρφωση της κατάστασης. Αυτά τα φίλτρα είναι προϊόντα των 

προηγούμενων εμπειριών των ατόμων και των κοινωνικών πλαισίων. Οι ενέργειες 

που κάνουν τα άτομα περιορίζονται από την ικανότητά τους να ενεργούν (π.χ. 

δεξιότητες, δύναμη, έλεγχο πόρων). Όταν τα άτομα ενεργούν, μπορούν ή δεν 

μπορούν να αντιληφθούν τα αποτελέσματα των πράξεων τους. Αν παρατηρούν τα 

αποτελέσματα, μπορεί να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί προκλήθηκαν. Συχνά, 

τα άτομα υποθέτουν ότι τα προκάλεσαν εξωτερικές δυνάμεις ή ανεπιθύμητες 

συνέπειες ενώ αντίθετα οι επιθυμητές συνέπειες προκαλούνται από τις δικές τους 

ενέργειες (Argyris, Putnam, & Smith, 1985). Τέλος, εξαιτίας αυτών των συνεπειών 

και των αποδόσεων σχετικά με τα αίτια, τα άτομα επιλεκτικά αποδίδουν νόημα στην 

εμπειρία και διατηρούν ή ενσωματώνουν αυτές τις γνωσιακές ανακατασκευές 

ανάλογα με αυτό που έχουν διδαχθεί από την εμπειρία. 

Σε αυτό το επίπεδο, το άτομο που μπορεί να ονομάζεται "εργαζόμενος 

γνώσης" τοποθετεί σε υψηλό βαθμό εστίασης στον επαγγελματισμό του. Ως εκ 

τούτου, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της μάθησης στο χώρο εργασίας η οποία είναι 

αυτοπροσδιοριζόμενη, επιδιώκοντας να μάθει σωστά για να ενισχύσει τον 

επαγγελματισμό του. Αυτό το άτομο δεν θα περιμένει τον οργανισμό να καθορίσει τι 

πρέπει να τον εκπαιδεύσει. Αντ' αυτού, οραματίζεται το μέλλον του και με βάση αυτό 

αποφασίζει τι πρέπει να μάθει. Δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δική του 

σταδιοδρομία. Από αυτή την άποψη, το άτομο δημιουργεί άτυπα δίκτυα και 

επαγγελματικές κοινότητες, δηλαδή αυτο-επιλέγει τις ομάδες, προκειμένου να μάθει, 

να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τη γνώση. Η οργάνωση μπορεί να απαντήσει σε 

αυτό το άτομο με διάφορους τρόπους. Κάποια, μπορεί να επιλέξει να τον υποστηρίξει 

και να έχει συστήματα που να μπορούν να συλλάβουν και να μοιράζονται την 

ατομική / ομαδική / οργανωσιακή γνώση και την τεχνογνωσία του. Ή μπορεί να 

αγνοεί τις προσπάθειες του ατόμου, να μην υποστηρίζει την πρωτοβουλία μάθησης 

και να μην χρησιμοποιεί τα ταλέντα, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του. 

 ii) το επίπεδο ομάδας, το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο την ομαδική μάθηση 

όσο και τη συνεργασία της ομάδας. Το πιο σημαντικό στοιχείο σε οργανωτικό 

επίπεδο είναι ότι η μάθηση αποτελεί μια συλλογική εμπειρία. Τα στάδια της μάθησης 

μπορεί να είναι παρόμοια, αλλά η μάθηση είναι πλέον το αποτέλεσμα μιας 

διαδραστικής, αλληλεξαρτώμενης διαδικασίας. Σε αυτό το μοντέλο, οι 

περιβαλλοντικές δονήσεις ή εκπλήξεις, όπως ένας νέος κανονισμός, ένας νέος 
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ανταγωνιστής, η οικονομική κρίση, η νέα τεχνολογία,  η δυσαρέσκεια των πελατών ή 

νέες απαιτήσεις, ένα νέο όραμα, ή κάποια άλλη αλλαγή στην μάθηση αποτελεί 

σκανδάλη στο status quo. Η ενεργή σάρωση του περιβαλλοντικού πλαισίου του 

οργανισμού, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού, δίνει τη δυνατότητα στον 

οργανισμό να ενεργεί και να διαμορφώνει τις ανάλογες απαντήσεις. Η κουλτούρα ή η 

ιδεολογία του οργανισμού χρησιμεύει ως φίλτρο για να κατευθύνει την προσοχή του 

οργανισμού. Μέσα από τις ξεχωριστές λειτουργίες τους, οι βασικοί άνθρωποι 

(μεμονωμένα και συλλογικά) της οργάνωσης καταλήγουν σε μια στρατηγική για την 

ανταπόκριση στην ενεργοποίηση. Η επιτυχία της στρατηγικής οφείλεται εν μέρει 

στην ικανότητα του οργανισμού να ενεργεί συνολικά. Αυτό απαιτεί την 

ευθυγράμμιση του οράματος για το τι πρέπει να γίνει, την κοινή έννοια για τις 

προθέσεις και την ικανότητα να συνεργαστούν σε πολλά διαφορετικά είδη ορίων. 

Αυτή η ικανότητα συνεργασίας οδηγεί σε συλλογική δράση. Μόλις ο οργανισμός 

απαντήσει, τα άτομα και οι υπηρεσίες κάνουν υποθέσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα αυτής της αντίδρασης. Υπάρχουν συνέπειες για τα άτομα και τις 

ομάδες των οργανισμών ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Αν η απάντηση είναι 

να ενσωματωθεί μια νέα τεχνολογία, για παράδειγμα, μπορεί να απαιτηθεί σημαντική 

μάθηση σε ατομικό επίπεδο πριν από την οργάνωση μιας νέας ικανότητας. Η ΟΜ 

είναι το καθαρό αποτέλεσμα αυτού του κύκλου. Αυτό που μαθαίνει είναι και αυτό 

που διατηρεί η οργάνωση, όπως μια νέα ικανότητα, μια νέα κατανόηση του τι κάνει 

δεν λειτουργεί, ή μια νέα διαδικασία ή τεχνολογία. 

  Ο Marquardt (1996) εντόπισε μερικά χαρακτηριστικά που καθιστούν την 

μάθηση σε επίπεδο ομάδας επιτυχημένη. Περιλαμβάνει ομάδες που πρέπει να α) 

σκέφτονται και να μαθαίνουν ως οντότητα, β) μαθαίνουν πώς να δημιουργούν και να 

καταγράφουν τη μάθηση και γ) μαθαίνουν ως ομάδας προς ομάδα. Ο Marquardt 

(1996) υποστηρίζει περαιτέρω ότι σε επίπεδο ομάδας, η μάθηση βρίσκεται σε 

αυτοδιαχείριση της μάθησης με ελεύθερη ροή ιδεών. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία 

μιας ομάδας προς μία άλλη ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο άνεσης και 

εμπιστοσύνης ώστε να συζητηθεί η εμπειρία τόσο η αρνητική όσο και η θετική, ως 

ευκαιρία μάθησης. 

  Η σημασία των ομάδων μάθησης, των άτυπων σχέσεων και των 

επαγγελματικών κοινοτήτων είναι σημαντική. Η δύναμη αυτών των άτυπων 

"κοινοτήτων πρακτικής" είναι περιορισμένη δεδομένου ότι παράγουν γνώση, 

υποστηρίζουν και ανανεώνονται. Αυτές οι σχέσεις, πολύ περισσότερο από τις 



41 

 

επίσημες διοικητικές δομές, είναι απαραίτητες για το πώς οι άνθρωποι μαθαίνουν για 

νέες ιδέες, δίνουν οδηγίες μεταξύ τους για να τις δοκιμάσουν και μοιράζονται 

συνεχώς πειραματικές συμβουλές και μαθήματα. Ωστόσο, τα άτομα και οι ομάδες δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καμία σχέση ούτε σε ένα περιβάλλον που εμποδίζει 

τη δημιουργικότητα και τη μάθηση. Ο οργανισμός πρέπει να προσφέρει την υποδομή 

και τους πόρους που θα αναπτύξουν τον εργαζόμενο της γνώσης και την ομάδα. 

Ορισμένες οργανώσεις προσπαθούν συστηματικά να συλλάβουν και να 

ενσωματώσουν τη νέα μάθηση κατά τρόπο που διευκολύνει την ευρεία διάδοση 

αυτής της μάθησης τόσο για τους σημερινούς όσο και για τους μελλοντικούς 

υπαλλήλους.  

iii) Το οργανωτικό επίπεδο, έχει δύο διαστάσεις οργανωσιακής μάθησης: τα 

ενσωματωμένα συστήματα και την ενδυνάμωση. Η μάθηση σε οργανωτικό επίπεδο 

δεν είναι το άθροισμα πολλών ανθρώπων που μαθαίνουν, αλλά μια συλλογική 

εμπειρία και το αποτέλεσμα δια δραστικών και αλληλεξαρτώμενων διεργασιών 

(Marsick & Watkins, 2003). Ωστόσο, τα άτομα φέρουν μέσα τους ένα μικροκοσμικό 

πορτρέτο του οργανισμού (Argyris & Schön, 1996). Μέσα από αυτά τα πορτρέτα, 

δύναται να εντοπιστούν αλλαγές στα νοητικά μοντέλα, τις κοινές αξίες και τη μνήμη 

του οργανισμού. Η μάθηση από τα άτομα είναι απαραίτητη για να αλλάξει ο 

οργανισμός, αλλά όχι επαρκής. Όταν τα άτομα αυξάνουν την ικανότητά τους να 

μάθουν, μπορούν (συλλογικά) να ενισχύσουν τη συνολική ικανότητα της οργάνωσης 

να μάθει όσο η οργάνωση είναι δεκτική στις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσει τη 

μάθησή της και δημιουργεί κατάλληλους μηχανισμούς για να επιτρέψει, να 

υποστηρίξει και να επιβραβεύσει χρήση όσων μαθαίνουμε. Με λίγα λόγια, η ατομική 

μάθηση σχετίζεται με την ΟΜ όμως δεν είναι ίση με αυτήν και δυνητικά (αν και όχι 

απαραίτητα) αλληλεξαρτώμενη με αυτή. Τι πρέπει να αλλάξει για την οργανωσιακή 

μάθηση; Κανόνες, μνήμη, αξίες, το σύστημα των σχέσεων ή τη δομή και την 

υποκείμενη δυναμική ή το μοτίβο που χαρακτηρίζει την οργάνωση, όλοι πρέπει να 

αλλάξουν. Ένας οργανισμός μάθησης είναι αυτός που έχει ενσωματώσει την 

ικανότητα να προσαρμόζεται ή να ανταποκρίνεται γρήγορα και με νέους τρόπους, 

ενώ εργάζεται για την άρση των εμποδίων στη μάθηση. Αυτές οι οργανώσεις 

αυξάνουν την ικανότητά τους να μάθουν κάνοντας αλλαγές στα τέσσερα συστήματα 

που επηρεάζουν τη μάθηση: στρατηγική, δομή, βραδύτητα και ιδεολογία (Meyer, 

1982). 
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iv) Το παγκόσμιο/κοινωνικό επίπεδο, το οποίο αποτελείται από δύο 

διαστάσεις οργανωτικής μάθησης, δηλαδή τη σύνδεση των συστημάτων και τη 

στρατηγική ηγεσία. Καθένα από αυτά τα επίπεδα ανήκει σε ένα από τα δύο 

συστατικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το πλαίσιο αυτό καθιστά σαφές ότι, 

προκειμένου να κινηθεί προς τον επιθυμητό στόχο ή αποτέλεσμα, ένας οργανισμός 

πρέπει να εργάζεται τόσο με τα άτομα σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομίλου, καθώς 

και να δημιουργεί δομές που διευκολύνουν την υποστήριξη και τη σύλληψη της 

μάθησης
1
. 

Για να υπάρξει ουσιαστική μάθηση, σε ατομικό, ομαδικό είτε σε οργανωτικό 

επίπεδο, πρέπει να υπάρξει συνειδητοποίηση των εξελίξεων στο περιβάλλον. 

Παραδείγματος χάριν, τα άτομα και οι ομάδες πρέπει να γνωρίζουν πώς οι 

τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τη ζωή τους και τι πρέπει να κάνουν για να 

συμβαδίζουν με την αλλαγή. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος ώστε ένας 

οργανισμός να μπορεί να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και εγωιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. Κατανόηση και 

ανταπόκριση στο περιβάλλον σημαίνει συνεργασία και με άλλες κυβερνητικές 

υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Σημαίνει 

επίσης τη σύναψη συμμαχιών με ομολόγους από άλλες χώρες, προκειμένου να δοθεί 

μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη απάντηση στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει το περιβάλλον. 

Κεφάλαιο 2 

2.1 Θεσμικό πλαίσιο μάθησης/επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων  

 

Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην στρατηγική “Ευρώπη 2020”
2
 για μία «έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμό ανάπτυξη», η Δια Βίου Μάθηση κατέχει έναν από 

τους σημαντικότερους πυλώνες αναπτυξιακής πολιτικής και αποτελεί ένα ισχυρό 

εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η συμβολή της εκπαίδευσης και 

                                                             
1MarsickVJ, WatkinsKE. Demonstrating the value of an organization's learning culture: the dimensions 
of the learning organization questionnaire. Adv Dev Hum Resour. 2003;5(2): 132–51. doi: 

10.1177/1523422303005002002.  

 
2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-

economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-

strategy_el 
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της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν σημαντικό άξονα στην 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. 

  Τη σημασία της διοικητικής επιστήμης είχε τονίσει από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1950 ο Γ. Μαραγκόπουλος, πρόεδρος του ΣτΕ, στην έκθεσή του με 

τίτλο «Μέθοδοι επιλογής και εκπαιδεύσεως του προσωπικού της Διοικήσεως» στην 

οποία τόνισε την αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και της 

διαρκούς επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Μακρυδημήτρης & 

Μιχαλόπουλος, 2000). Λίγα χρόνια αργότερα το 1964, ο Γάλλος καθηγητής και 

εμπειρογνώμονας του ΟΟΣΑ G. Langrod, στο πλαίσιο της έκθεσής του «Έκθεσις 

αφορώσα την Διοικητικήν Αναδιοργάνωσιν εν Ελλάδι» διαπίστωσε ότι η διοικητική 

κρίση στην Ελλάδα αφορούσε και το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών της 

διοίκησης ενώ τόνισε την αδυναμία της ανώτατης εκπαίδευσης να παράγει 

αποφοίτους ικανούς να ανταποκριθούν στο αντικείμενο εργασίας τους. Το 1964 οι 

πτυχιούχοι που απασχολούσε ο δημόσιος τομέας ανέρχονταν σε 3.500 περίπου, ενώ ο 

αριθμός αυτός στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε ανέρθει στις 140.000 περίπου 

(Τσουκαλάς, 1987).  

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στην 

Ελλάδα διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) την αρχική επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία αποτελείται από την προεισαγωγική και την 

εισαγωγική εκπαίδευση (άρθρ. 33 του ν. 1943/1991)
3

 και β) την συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία αποτελείται από την επιμόρφωση (άρθρ. 34), την 

μετεκπαίδευση (άρθρ. 37) και την μεταπτυχιακή εκπαίδευση (άρθρο 38).  Ο 

Υπαλληλικός Κώδικας (ΥΚ)
4
 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄-9/2/2007) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

ΝΠΔΔ»
5
, άρθρο 47 «Υπηρεσιακή Εκπαίδευση» τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης 

του ανθρώπινου δυναμικού
6
.  Αναφέρει ότι η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα 

                                                             
3 http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/1991/1943 
4 Αντίστοιχες ρυθμίσεις αναφέρονται και στον κώδικα δημοτικών υπαλλήλων στο Ν. 3584/2007 
5 http://dipe.kyk.sch.gr/wp-content/uploads/2016/03/n_3528_2007-

%CE%A5%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8

C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf 
6 2. Το άρθρο 47, §§ 1-4 (Εκπαίδευση Προσωπικού) αναφέρει «1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι 
δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα 

εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 

φορά. 2. Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον 

υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την 
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του εργαζόμενου και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του σε προγράμματα 

εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης. Στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση του υπαλλήλου με το αντικείμενο της υπηρεσίας του 

και μπορεί να είναι τόσο γενική όσο και ειδική. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να 

μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της καθόλη τη διάρκεια της εργασίας 

τους στο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από τη θέση τους. Τέλος, ο εργαζόμενος έχει τη 

δυνατότητα να μετεκπαιδευθεί σε προγράμματα τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού, με στόχο την απόκτηση ειδικών γνώσεων για την άσκηση των 

καθηκόντων του. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δύναται να λάβει 

και ειδική άδεια για τη συμμετοχή του σε αυτά τα προγράμματα. Συγκεκριμένα, ο ΥΚ 

στα άρθρα 58 «Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης» και 59 «Άδειες για 

επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους» προβλέπει ειδικές άδειες για τους 

δημοσίους υπαλλήλους για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και 

κύκλους μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και άδειες μικρής χρονικής διάρκειας 

για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε διαγωνισμούς τόσο για υποτροφίες όσο και την 

εισαγωγή τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.). Παρομοίως, δίνονται άδειες για συμμετοχή σε 

συνέδρια, συνδιασκέψεις και συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα εντός και εκτός 

ελληνικής επικράτειας εφόσον κρίνεται συμφέρουσα η συμμετοχή για την υπηρεσία. 

Επιπλέον με το άρθρο 60 «Άδειες εξετάσεων» στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, 

σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και 

των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. 

 Με τον Ν.3613/2007 τίθεται υποχρεωτική η επιμόρφωση των προϊσταμένων 

διεύθυνσης ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ν. 4369/2016
7

, το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) μπορεί να χρηματοδοτεί 

την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό 

                                                                                                                                                                              
εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντά του ως δημοσίου 

υπαλλήλου γενικότερα… Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού 

εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται 

αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες. 3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση 

των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγόρια, τον 

κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή 
εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε 

προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική. 4. Η μετεκπαίδευση έχει ως 

σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση 

των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημοσίους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε 

Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και στο ΕΚΔΔΑ. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική». 
7 http://www.ekdd.gr/ekdda/images/nomothesia/2016_02_27_N_4369_Mitroo_Stelexon_klp.pdf 
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Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το οποίο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management), για τη συμμετοχή 

υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου τομέα. Επιπλέον, η 

συμμετοχή των υπαλλήλων ΟΤΑ σε εισαγωγικές και επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις 

προβλέπεται στους κωδικούς εξόδων των προϋπολογισμών τους. 

 Τέλος με το άρθρο 38 στο Ν.4590/2019
8
 που προστίθεται στον Ν.3528/2007 

οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ειδικό πρόγραμμα 

διοικητικής επάρκειας το οποίο δίνει στους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

τη δυνατότητα μάθησης με κίνητρα τη μοριοδότηση για θέσεις ευθύνης και μείωση 

χρόνου βαθμολογικής εξέλιξης κατά ένα (1) έτος. 

2.2 Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  

 

Αρχικά την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων ανέλαβε η Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) η οποία ιδρύθηκε στις 5/4/1983 και αφού είχε 

προηγηθεί ο Ν. 1388/1983, ο οποίος είχε ψηφισθεί με διακομματική συναίνεση στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φιλοδοξία των οραματιστών της σχολής, ήταν να αποκτήσει 

τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας και τα 

στελέχη της να έχουν την καλύτερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ώστε να 

συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Η Γαλλική ΕΝΑ (École nationale 

d'administration) αποτέλεσε πρότυπο και πηγή έμπνευσης για την ΕΣΔΔ. Στόχος της 

ΕΣΔΔ ήταν «η επαγγελματική κατάρτιση που στηρίζεται σε ένα σύστημα ταχύρυθμης 

εκπαίδευσης» (σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 1388/1983). Η αρχική 

εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων περιλάμβανε την προεισαγωγική εκπαίδευση 

και την εισαγωγική εκπαίδευση ή αρχική κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

και κατάρτιση. Μέρος αυτού του προγράμματος ήταν και το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Κλεισθένης»
9
 που στόχευε στην παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης 

σε όλο το δημόσιο τομέα (Μακρυδημήτρης, 1999).  

Η σημερινή μορφή της ΕΣΔΔ είναι το  ΕΣΔΔΑ
10

 το οποίο συστάθηκε δυνάμει του 

άρθρου 57 παρ. 1 περ. α ́ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α ́)
11

 ως ενιαία εκπαιδευτική 

                                                             
8 https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/nomos-4590-2019-phek-17a-7-2-2019.html 

 
10 http://www.ekdd.gr/ekdda/images/ekpaideusi/2015_Fek_220_Kanonismos_Spoudon_Esdda.pdf 
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μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και 

διαδέχτηκε την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ενώ ενσωματώνει και την 

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ). Αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό 

φορέα  ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποστολή της ΕΣΔΔΑ είναι α) “η δημιουργία ενός σώματος 

εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, 

που προορίζονται για τη στελέχωση των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, της 

κρατικής περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. β) η αξιοποίηση της διεθνούς 

τεχνογνωσίας και καινοτομίας και των βέλτιστων διοικητικών πρακτικών, μέσω της 

ανάπτυξης ενός δικτύου συνεργασιών με ομόλογους φορείς (Σχολές και Ινστιτούτα 

Δημόσιας Διοίκησης) άλλων κρατών”. Γενικά, η εκπαιδευτική διαδικασία στην 

Ε.Σ.Δ.Δ. διακρίνεται σε τρεις αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις σπουδών:  

 Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατά την οποία 

παρέχονται στους σπουδαστές γενικές γνώσεις για τη δημόσια διοίκηση 

 Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης, συνολικής διάρκειας 

δεκατριών (13) μηνών κατά την οποία οι σπουδαστές μελετούν εξειδικευμένα 

μαθήματα ανάλογα με τον τομέα που θα ακολουθήσουν στις δημόσιες 

υπηρεσίες θα αναλάβουν δράση. 

 Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης, διάρκειας ενός (1) μηνός 

Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.∆.∆. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του 

οικείου κλάδου στο Β΄ βαθµό. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης προσµετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους της 

Σχολής προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό. Ως προς την επιλογή 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, δίνεται αυξημένη βαρύτητα στους 

επιτυχώς αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ. με σχετική μοριοδότηση.  

2.3 Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) 

 
Η δια βίου μάθηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) 

και την αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ), μέσω 

πιστοποιημένων προγραμμάτων, τα οποία προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια 

                                                                                                                                                                              
11 Θεσμικό πλαίσιο: http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-29-09-59-33/48-2012-06-29-12-

10-45/117-nomoi 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-08-32-50
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-08-32-50
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-08-32-50
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εκπαίδευσης που καταρτίζονται με τη συνεργασία Εσωτερικών Ομάδων 

Επιμορφωτών στα Υπουργεία και Ειδικών Ομάδων Επιστημόνων σε ΝΠΔΔ, 

Περιφέρειες, Δήμους. Στα επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης καταγράφονται οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των οργανωτικών μονάδων κάθε υπηρεσίας ή φορέα, 

αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας - στόχου, γίνεται συσχέτιση των 

αναγκών με τους στρατηγικούς στόχους και προτείνονται συγκεκριμένοι τίτλοι 

προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επιμόρφωσης 

έχουν τα Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης (ΑΤΕ) που λειτουργούν στις επτά 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Έτσι η επιμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί με 

δύο τρόπους α) με αίτηση κάποιου υπαλλήλου σε προγραμματισμένο σεμινάριο, 

ημερίδα κ.α που επιθυμεί να συμμετέχει ή β) με αίτημα της υπηρεσίας προς το 

ινστιτούτο προκειμένου να υλοποιηθεί επιμορφωτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις 

ανάγκες της και συνήθως στο χώρο της. 

Εκτός από τους άνω φορείς τα υπουργεία/υπηρεσίες μεριμνούν για την 

επιμόρφωση/κατάρτιση των υπαλλήλων σε νέες τεχνολογίες/προγράμματα/υπηρεσίες 

με τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων κ.α σε στοχευμένες θεματικές. 

2.4 Άλλοι φορείς που παρέχουν επιμόρφωση και κατάρτιση  

 

 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Cedefop)
12

 είναι ο οργανισμός της ΕΕ που φέρνει σε επαφή όλους τους 

ενδιαφερομένους του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

πολιτικούς ιθύνοντες, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθηγητές και εκπαιδευτές, καθώς και σπουδαστές 

κάθε ηλικίας. Όντας στο μεταίχμιο ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και 

στον κόσμο της εργασίας, το Cedefop λειτουργεί ως φόρουμ που δίνει τη 

δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να ανταλλάσσουν ιδέες και να 

συζητούν για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση στην Ευρώπη. Παρέχει εμπειρογνωσία στις δημόσιες αρχές και 

τους κοινωνικούς εταίρους των χωρών της ΕΕ, ώστε να μπορούν να 

δημιουργούν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. 

                                                             
12 https://europa.eu/european-union/about-

eu/agencies/cedefop_el#%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-

%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9 

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/ATE_Apokentromenes.pdf
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To Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και o Εθνικός Οργανισμός 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που 

διέπονται από τον Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Ά/30.01.2013)
13

. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει 

αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης) και Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης). 

Σημειώνεται πως σε αυτές τις σχολές ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτών αντλείται 

από το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο 

αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την 

αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), ενώ αποτελεί το 

εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας και εκπροσωπεί την Ελλάδα 

στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). 

Ειδικότερα για τους ΟΤΑ 

 Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε.)
14

 η οποία ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης 

εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20
15

 και του ιδρυτικού 

της νόμου. Ανήκει στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, διοικείται από 

ενδεκαμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και έχει μετόχους: φορείς της 

Αυτοδιοίκησης, το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του Κοινωνικού τομέα. Η 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τους 

φορείς τους, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα σε 

ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Επιπλέον, και για την 

επίτευξη του σκοπού της, συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και 

Συνεργασιών. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και 

επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, 

καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα που αφορούν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη. Στις ειδικότερες 

δραστηριότητες της ΕΕΤΑΑ συμπεριλαμβάνεται και η επιμόρφωση, 

                                                             
13 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και άλλες 

διατάξεις. 
14https://www.eetaa.gr/index.php?tag=kdvm_eetaa_diaviou 
15 https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31 

http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=symvouloi
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=metoxoi
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=yphresies
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=diktya
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=diktya
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κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 

Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΕΕΤΑΑ εκτός από στοχευμένα σε 

ειδικά θέματα προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια, διαθέτει και μία βάση 

δεδομένων όπου μπορεί κάποιος να βρει links και πληροφορίες για δίκτυα 

πόλεων, καλές πρακτικές, και το δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και 

αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης
16

. Παρέχει επίσης 

προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης αιρετών και 

διοικητικών στελεχών των Δήμων
17

, ενημερωτικές συναντήσεις για διάφορα 

θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, παρέχει μία βάση δεδομένων με 

την τρέχουσα νομοθεσία και νομολογία, εγκυκλίους κ.α που αφορούν τη 

λειτουργία των ΟΤΑ. 

 Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Το ιντιτούτο τοπικής αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
 18

 προέκυψε ως ανάγκη που 

επαναδιατυπώθηκε ομόφωνα στο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) το 2004 κι επισφραγίστηκε με επίσης 

ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της, το Μάρτιο 2005 για την ίδρυση του, ως ΝΠΙΔ 

- Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή κατά 

90% της ΚΕΔΚΕ και κατά 10% της Τοπικής Ενωσης Δήμων Κοινοτήτων 

Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα 

διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βασικών 

πολιτικών της, μέσα από τη σύνθεση και την αξιοποίηση της γνώσης των 

ειδικών, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, ερευνητών και της πολύτιμης και 

συσσωρευμένης εμπειρίας των αιρετών που έχουν υπηρετήσει το θεσμό και 

μπορούν να βλέπουν τα πράγματα με διαφορετική οπτική. 

Η δομή του Ινστιτούτου, αποτελούμενο αποκλειστικά από αιρετούς και 

πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και Επιστημονικό 

Συμβούλιο διασφαλίζουν την πολιτική και επιστημονική όσμωση στην 

προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση. 

 Ινστιτούτο Τοπικής Διακυβέρνησης και Καινοτόμων Πολιτικών 

                                                             
16http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/deltio_diethnon_kai_europaikon_them

aton/ 
17 https://www.eetaa.gr/index.php?tag=kdvm_eetaa_diaviou 
18 https://www.ita.org.gr/el/oldsite/Contents73fc.html?lang=gr&CatId=244&View=8 
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Το ινστιτούτο τοπικής διακυβέρνησης και καινοτόμων πολιτικών
19

φιλοδοξεί 

να αποτελέσει το κέντρο για την μελέτη, ανάδειξη και διάδοση καινοτόμων 

πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου αυτή να ανταπεξέλθει 

στις επιταγές που καλείται να εκπληρώσει. Αποστολή του Ινστιτούτου 

αποτελεί η προαγωγή και η ανάδειξη της καινοτομίας για το δημόσιο 

συμφέρον στους Ο.Τ.Α. σε κρατικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο: 

 συμβουλεύει, επικουρεί και δικτυώνει τους εθνικούς και διεθνείς ΟΤΑ 

 δημιουργεί, ενθαρρύνει και υποστηρίζει δίκτυα ανθρώπων και 

οργανισμών από το δημόσιο, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, 

γύρω από θέματα δημοκρατικής και οικονομικής διακυβέρνησης σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

 φέρνει κοντά καινοτόμους ερευνητές, επιχειρηματίες και ειδικούς με 

σκοπό τη δημιουργία πολιτικών και εφαρμογών που εχουν εφαρμογή 

στον πολιτισμό, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την 

επιχειρηματικότητα, 

 προσφέρει προγράμματα και τεχνικές αναβάθμισης της διοικητικής 

ικανότητας των ΟΤΑ, προάγοντας τη χρήση δεδομένων, μεθόδων 

συνεργατικότητας, αποτελεσματικότητας, λογοδοσίας και ενίσχυσης 

της συμμετοχής του πολίτη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 

παρεμβάσεων με κοινωνικό αντίκτυπο, 

 προωθεί την ανοιχτή και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 προσφέρει γενικά ή/και εξειδικευμένα (tailor made) επιμορφωτικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη και υπάλληλους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

 διεξάγει ημερίδες, συνέδρια και δημόσιες εκδηλώσεις στην ελληνική 

επικράτεια και συμμετέχει σε αντίστοιχα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού 

 αποτελεί την κατάλληλη δομή έρευνας, ανάλυσης, δικτύωσης, 

δημοσιότητας, κατάρτισης και παροχής καλών πρακτικών και 

προγραμμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν στους 

                                                             
19 https://www1.eplo.int/govpolicy?language=gr 
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τομείς της δημοκρατίας, της δημόσιας διοίκησης, της 

επιχειρηματικότητας, καθώς και του πολιτισμού 

 Συνδικαλιστικοί φορείς όπως η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
20

 η οποία ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό 

να καλύψει την ανάγκη για διαρκή επικοινωνία, για δικτύωση και για παροχή 

τεχνογνωσίας προς τους Δημάρχους και τους Γενικούς Γραμματείς, όπως και 

για συνεργασία με τους τεχνοκράτες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες των 

Δήμων. Η δράση της ένωσης είναι αρκετά πλούσια σε επιμορφωτικό επίπεδο 

αφού παρέχει προγράμματα με θεματικές σε επίκαιρα ζητήματα μέσα από 

σεμινάρια, ημερίδες κ.α. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η μάθηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι μία 

διαδιακασία η οποία συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης 

και εξειδικεύεται σε επίπεδο υπουργείων και ειδικότερα ΟΤΑ. Παρατηρούμε βέβαια 

ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αποτελεί μία υποχρεωτική διαδικασία. 

Έτσι πχ παρατηρείται το φαινόμενο, να συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης 

σχεδόν πάντα οι ίδιοι υπάλληλοι και από την άλλη να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν 

επιμορφώνονται ποτέ ή σπάνια μετά από πίεση της ηγεσίας ή της φύσης της 

εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υπάλληλος μπορεί με βάση τα προσωπικά του 

κίνητρα/ανάγκες να αναζητήσει τρόπους ανάπτυξης ή κατάρτισης. Αποτελεί δηλαδή 

κυρίως μία ατομική προσπάθεια και όχι μία θεσμοθετημένη διαδικασία της 

οργάνωσης. Πολλές φορές βέβαια η μάθηση προκύπτει μέσα από την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, πχ η υιοθέτηση συνεργατικών βάσεων δεδομένων για τη διεκπαιρέωση 

υποθέσεων κοινωνικών ζητημάτων δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους τόσο να 

εργάζονται με σύμμαχο ένα ισχυρό εργαλείο όσο και να μαθαίνουν μέσα από αυτό. 

Άλλος τρόπος άτυπης μάθησης αποτελούν οι συμμετοχές των πόλεων σε δίκτυα πχ 

εξυπνες πόλεις, μέσα από τις οποίες οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να 

μεταφέρουν και να λάβουν γνώσεις από ομότιμούς τους. Αυτός ο τρόπος μάθησης 

αποτελεί επιλογή μόνο ολίγων υπαλλήλων (συνήθως υψηλού μορφωτικού επιπέδου) 

οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με επιστημονικές προσεγγίσεις και ανάλογες 

διαδικασίες.  

Από την άλλη διακρίνουμε και την ύπαρξη άλλων φορέων συνδικαλιστικών 

και μή, οι οποίοι παρακολουθούν τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

                                                             
20 http://kleisthenis.org/ 
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προσπαθούν να καλύψουν τα κενά γνώσης που ενδεχομένως προκύπτουν. Η συμβολή 

τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των αιρετών είναι 

σημαντική καθώς προωθούν και αυτοί από την πλευρά τους τη μάθηση, 

διαμορφώνουν πλαίσια και ενημερώνουν/προετοιμάζουν τα άτομα για να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που ανακύπτουν αλλά και να 

προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα και τις μεταρρυθμίσεις. 

Κεφάλαιο 3 

3.1 Η οργανωσιακή μάθηση στους ΟΤΑ 

 
Για πολλούς, ο τομέας των δημόσιων υπηρεσιών είναι το ιδανικό μέρος για τη 

δημιουργία μιας κουλτούρας μάθησης. Ιστορικά, οι γραφειοκρατικές διοικητικές 

δομές είναι πιθανότερο να υπάρχουν στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών και όχι 

στον εμπορικό κόσμο, όπου οι οικονομικές και ανταγωνιστικές πιέσεις περιορίζουν 

την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας και υπενθυμίζουν στους υπαλλήλους με σαφήνεια 

τους σκοπούς της ύπαρξης της επιχείρησης και τη σημασία της επιβίωσής της 

(Bendell, Boulter & Kelly, 1994).  

Σύμφωνα με την ΕΕ
21

 ο Οργανισμός Μάθησης περιγράφει μια ευπροσάρμοστη 

οργάνωση που αντιδρά στα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα. Η έννοια αυτή 

χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη οργανισμών. Ένας οργανισμός μάθησης είναι ιδανικά 

ένα σύστημα που είναι μόνιμα σε δράση. Τα γεγονότα γίνονται αντιληπτά ως μια 

πρόταση και χρησιμοποιούνται ως εξελίξεις για να εξαντλήσουν τη βάση γνώσεων 

και τα πεδία δράσης σε νέες απαιτήσεις. Αυτό βασίζεται σε μια ανοιχτή και ατομική 

οργάνωση, η οποία επιτρέπει και υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων με 

καινοτόμο τρόπο. Οι μέθοδοι για τέτοιες διαδικασίες μάθησης είναι: 

 σαφή οράματα, κοινές διαδικασίες στόχου, προσανατολισμός στα οφέλη για 

τους πελάτες 

 συνεργασία και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

ομαδικό πνεύμα 

 τον προσανατολισμό της διαδικασίας και την αυτορρύθμιση των ομάδων 

 δημοκρατικό και συμμετοχικό στυλ διοίκησης, υποστήριξη ιδεών ειδήσεων 

(π.χ. από την ηγεσία), διαχείριση ιδεών, ενσωμάτωση ανθρώπινου κεφαλαίου 

και ανάπτυξη οργανισμού. 

                                                             
21 http://www.cream-europe.eu/en/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=79 
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 ανταμοιβή για δέσμευση και ανοχή των λαθών σε επικίνδυνα σχέδια 

 ικανότητα για (αυτo-) παρατήρηση και πρόβλεψη (καλά λειτουργούντα 

συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών - γρήγορη και λεπτομερής 

περίληψη των επιπτώσεων των πιο σημαντικών διαδικασιών). 

Αντίστοιχα, οι Olejniczak και Mazur (2014) πρότειναν μία τυπολογία που 

αναφέρεται στο μοντέλο της ΟΜ (μοντέλο MUS) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

έργου Learning Ministries project στη Νορβηγία
22

. Αυτό το μοντέλο παρουσιάζει 

έναν μηχανισμό της ΟΜ που αποτελείται από δύο ομάδες: τις μαθησιακές 

διαδικασίες που συμβαίνουν στην οργάνωση και τους παράγοντες που επηρεάζουν 

αυτές τις διαδικασίες. Στις διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται παράγοντες που 

σχετίζονται με τη μάθηση όπως: προσωπικό, ομάδες, ηγέτες, πόροι, διαδικασίες, 

πρακτικές και σχέσεις με το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική, το πρώτο 

κλειδί για την ομαδοποίηση των διεθνών πρακτικών είναι να καθοριστεί ποιος 

παράγοντας (καθοριστικός προσδιορισμός μάθησης) αναφέρεται σε μια δεδομένη 

πρακτική. Με αυτή την προσέγγιση, συναντάμε έξι ομάδες πρακτικών που 

σχετίζονται με: 

 προσωπικό - πρακτικές που αποσκοπούν στην προσέλκυση προσωπικού 

υψηλής ειδίκευσης και στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

 ομάδες - πρακτικές που στοχεύουν στη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων 

μεταξύ υπαλλήλων μέσα στις ίδιες οργανωτικές μονάδες, τη συνεργασία, την 

εμπιστοσύνη και την επικοινωνία. 

  ηγέτες (στυλ ηγεσίας) - υποστήριξη των ικανοτήτων και των δράσεων της 

διοίκησης του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας διοίκησης) 

  πόροι (υποδομές) - που συνίστανται κυρίως στη δημιουργία και τη βελτίωση 

λύσεων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ 

  διαδικασίες και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβανόμενων 

πρακτικών, δομημένων ρουτινών και αναπτυγμένων προσεγγίσεων ή 

ακολουθιών ενεργειών. 

 σχέσεις με το περιβάλλον ενός συγκεκριμένου οργανισμού - τόσο με το 

περιβάλλον (επαφές μεταξύ ομάδων και οργανωτικών μονάδων εντός ενός 

                                                             
22https://www.researchgate.net/publication/266617019_Organizational_Learning_A_Framework_for_P

ublic_Administration 
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οργανισμού), όσο και με το πιο απομακρυσμένο περιβάλλον (φορείς μιας 

συγκεκριμένης πολιτικής, κοινότητες εμπειρογνωμόνων, άλλες οργανώσεις, 

κοινή γνώμη). Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι 

αποκλειστικές. Η ατομική πρακτική μπορεί και συνήθως επηρεάζει πολλούς 

τομείς. 

Οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου
23

 δήλωσαν ότι η ΟΜ πρέπει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια συνεχή προσπάθεια για ανταποκρινόμενες και 

υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες (Auluck, 2002).  Υποστηρίζοντας αυτή τη 

δήλωση, ο Common (1997) δηλώνει ότι στον δημόσιο τομέα η ΟΜ μπορεί να 

θεωρηθεί ως η ικανότητα μιας οργάνωσης να αποδείξει ότι μπορεί να μάθει 

συλλογικά εφαρμόζοντας νέες γνώσεις στη διαδικασία πολιτικής ή την καινοτομία 

στην εφαρμογή της πολιτικής. Ο Stewart, (1997) επιχειρεί να περιγράψει τη 

δυνατότητα μεταφοράς του ιδεώδους οργανισμού μάθησης από τον ιδιωτικό στον 

δημόσιο τομέα, αρνούμενος τη σημασία που συνήθως αποδίδεται στη διάκριση 

μεταξύ καθοδηγούμενων από την αγορά πολιτικών στόχων, βλέποντας όλες τις 

οργανώσεις ως περισσότερο ή λιγότερο δημόσιες, να υπόκεινται σε «πολιτικούς 

ελιγμούς».  

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη ELLI
2425

 (2011), στην διάσταση (learning to 

do) η οποία περιλαμβάνει τις επαγγελματικές πρακτικές και δεξιότητες στο χώρο 

εργασίας, η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες 

της ΕΕ
26

. 

 

 

                                                             
23  Μέσω της Λευκής Βίβλου του 1999 του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Εκσυγχρονισμό της 

Κυβέρνησης UK Government White Paper on Modernising Government (1999) 
24 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/elli-index-sound-

measure-lifelong-learning-eu 
25Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δείκτες Δια Βίου Μάθησης (ELLI) είναι μια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα 

του Ιδρύματος Bertelsmann και ένας από τους στόχους του είναι η ανάπτυξη και δοκιμή ενός νέου 

συνολικούδείκτηγια την εκτίμηση σε εθνικό επίπεδο της διά βίου μάθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο για τον δείκτη ELLI βασίζεται στη διεθνή επιτροπή της UNESCO για την 

εκπαίδευση για τον εικοστό πρώτο αιώνα και τις τέσσερις βασικές διαστάσεις της μάθησης που 
προσδιορίζονται: (α)Learning to Know  (περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και γνώσης εργαλείων 

μάθησης  όπως η συγκέντρωση, η μνήμη και η ανάλυση), (β)Learning to Do (αφορά τις 

επαγγελματικές, πρακτικές και δεξιότητες), (γ) Learning to Live Together (αφορά τη μάθηση που 

ενισχύει τη συνεργασία και την κοινωνική συνοχή) και δ) Learning to Be (περιλαμβάνει την 

εκπλήρωση ενός ατόμου, ως ατόμου / μέλους οικογένειας / 
26 Βλ. Παράρτημα Α 



55 

 

 
 

Γράφημα 3-1: Ευρωπαϊκός Δείκτης ΕLLI (Διάσταση Learning to do) 

 

Η δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει προκλήσεις για το πώς να χειριστεί μεγάλα και 

σοβαρά θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, η διεθνοποίηση, η αλλαγή του κλίματος, η 

μετανάστευση, η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιοποίηση και η κοινωνική ασφάλεια 

αλλά και να εφαρμόσει μια ευρεία οργανωτική θεωρητική θεσμική προσέγγιση 

(Olsen, 2010; Christensen et al., 2007), η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις ιδέες της 

«γενικής» δημόσιας διοίκησης, τις «παγκόσμιες συνταγές», τη σύγκλιση των 

διοικητικών ρυθμίσεων και τα απλά μοντέλα διοικητικής μεταρρύθμισης. Οι 

παγκόσμιες συνταγές για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις έχουν ερμηνευθεί και 

αποκριθεί διαφορετικά ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις και τις ιστορικές 

παραδόσεις σε εθνικό και τομεακό επίπεδο. Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης 

καθίσταται ολοένα και πιο πολύπλοκη και πολυλειτουργική με οργανωτικές αρχές 

που προκύπτουν από πολλαπλά συμφραζόμενα που λειτουργούν μαζί σε ένα σύνθετο 

μίγμα (Olsen, 2007b; Christensen & Lægreid, 2008; Egeberg & Trondal, 2009).  
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Με βάση τον Allison (1983) μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτό συμβαίνει 

επειδή οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί διαφέρουν θεμελιωδώς σε όλους τους 

βασικούς τομείς. Πρώτον, τα δημόσια συμφέροντα διαφέρουν από τα ιδιωτικά, διότι 

ο δημόσιος τομέας πρέπει να εξετάσει και να εξισορροπήσει ένα πιο περίπλοκο και 

ευρύτερο σύνολο τυπικών και άτυπων κανόνων και αξιών. Οι δημοκρατικοί 

προβληματισμοί, οι συνταγματικές αξίες και η ευημερία των πολιτών έχουν πολύ 

μεγαλύτερη βαρύτητα στους δημόσιους οργανισμούς απ' ό, τι στους ιδιωτικούς. Οι 

δημόσιοι οργανισμοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο άνοιγμα, την αμεροληψία, την 

ίση μεταχείριση και την προβλεψιμότητα. Δεύτερον, στις αντιπροσωπευτικές 

δημοκρατίες, οι δημόσιοι οργανισμοί υποτίθεται ότι είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι 

έναντι των πολιτών και των ψηφοφόρων αντί των ενδιαφερομένων ή των μετόχων. 

Έχουν πολιτικά εκλεγμένους ηγέτες οι οποίοι προορίζονται να λογοδοτούν στους 

πολίτες μέσω γενικών εκλογών (Christensen et al., 2007). Τρίτον, οι περισσότεροι 

δημόσιοι οργανισμοί διαφέρουν από τους ιδιωτικούς οργανισμούς στο ότι δεν 

λειτουργούν εντός μιας ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς. Οι βασικές 

οργανώσεις του δημόσιου τομέα δεν διαθέτουν ανταγωνιστές στον ιδιωτικό τομέα. 

 Αρκετοί συγγραφείς αρνούνται να δεχτούν τους ορισμούς που υφίστανται 

στη βιβλιογραφία ως αντιπροσωπευτικούς για το δημόσιο τομέα (Warwick, 1975). 

Πιστεύουν ότι δεν αρκεί να αποσυμπιέσεις έναν φάκελο με έννοιες και μέτρα που 

αναπτύχθηκαν μέσα σε άλλες ρυθμίσεις, να τα φορτώσεις σε μια δημόσια υπηρεσία 

και να περιμένεις από αυτή να συμπεριλάβει όλη την πραγματικότητα στην οποία 

εκτίθεται. Υποστηρίζοντας αυτήν την άποψη, οι Gilson, Dunleavy & Tinkler (2008) 

δηλώνουν ότι η απλή μεταφορά των εργασιών του ιδιωτικού τομέα στην ΟΜ δεν 

μπορεί να αναγνωστεί σε τμήματα και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Επιπλέον,  ο 

Wallace (1997) ισχυρίζεται ότι το ιδεώδες της μάθησης δεν είναι μια χρήσιμη ιδέα 

ώστε να εφαρμοστεί σε ένα πλαίσιο δημόσιων υπηρεσιών εξαιτίας μιας σειράς 

παραγόντων που περιλαμβάνουν. Για παράδειγμα, σταθερές δομές, μια παράδοση της 

μη συμμετοχικής χάραξης πολιτικής και τις προσδοκίες των εργαζομένων να δράσουν 

παρά να μάθουν.  Επίσης ο Edmonstone (1990) ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή της ιδέας 

του οργανισμού μάθησης στον δημόσιο τομέα εμποδίζεται από την ιεραρχία 

σταθερών ρόλων, την ιδέα της λογοδοσίας, την αβεβαιότητα, τις συγκρούσεις και την 

απόσταση μεταξύ των θεωριών που χρησιμοποιούνται. 
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 Οι Gardiner και Whiting (1997) πιστεύουν ότι μία από τις σημαντικότερες 

επιρροές στην οικοδόμηση ενός οργανισμού μάθησης είναι η οργανωτική δομή. Έτσι, 

καθώς η οργανωτική δομή αντιπροσωπεύει μια ιεραρχική δομή, μπορεί να υπάρξει 

αρνητική αντίληψη της υποστήριξης από τους διαχειριστές, τους επιβλέποντες και 

τους συναδέλφους όσον αφορά τη μεταφορά της κατάρτισης, την εφαρμογή της νέας 

μάθησης στο εργασιακό περιβάλλον και την αντίληψη του οργανισμού ως 

οργανισμού μάθησης. Η ΟΜ περιέχει επίσης τέσσερις άλλους ανασταλτικούς 

παράγοντες που είναι αξιοσημείωτοι στο δημόσιο τομέα: ασάφεια ως προς τους 

σκοπούς, βραχυπρόθεσμα καθήκοντα, απουσία ανταμοιβών για ανάληψη κινδύνων 

και φύση της κουλτούρας μάθησης.  

 Από την άλλη, στο πλαίσιο κυβερνητικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, 

οι κυβερνήσεις πρέπει να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους, ή να εξετάζουν και 

να επαναξιολογούν τους υπάρχοντες και τις διαδικασίες εργασίας τους συνεχώς, 

λαμβάνοντας υπόψη τους τα εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια, 

η διαχείριση γνώσης έχει κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση και την ενίσχυση της 

απόδοσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη βιώσιμη ανώτερη παροχή υπηρεσιών στο 

σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον (Lai, Hsu, Lin, Chen & Lin, 

2014). Μέσω της εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης, οι οργανισμοί όπως η τοπική 

αυτοδιοίκηση θα είναι σε θέση να καταστήσουν δυνατή την αναπροσαρμογή των 

διαδικασιών  (Mogotsi, Boon & Fletcher, 2011).  

Οι Camps και Majocchi (2010) έκαναν σαφές στην έρευνα τους ότι ένας 

οργανισμός που μπορεί να μάθει έχει μεγάλη σημασία καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη 

βελτιωμένη απόδοση των διαχειριστών και της δέσμευσης τους με τον οργανισμό. Η 

επίδραση της δέσμευσης του εργοδότη έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη 

ικανοποίηση από το οργανωτικό κλίμα και την μείωση του κινδύνου αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας. Όταν υπάρχει μία κουλτούρα οργανωσιακής 

μάθησης, οι διαχειριστές αποφασίζουν να ακολουθήσουν τους πρότυπους κώδικες 

δεοντολογίας και να ασκήσουν τις προσπάθειές τους προς όφελος της οργάνωσης 

(Cullinan, Bline, Farrar & Lowe, 2008). Ως εκ τούτου, οι ενέργειες τους σε ένα κλίμα 

μάθησης και απόκτησης γνώσεων έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη συμμετοχή 

τους στη διαφθορά και τις αποκλίνουσες συμπεριφορές καθώς και την βελτίωση της 

εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η οργανωτική επιβίωση. 

Οι διευθυντές των δημόσιων υπηρεσιών έχουν πολλούς ρόλους και ευθύνες 

στο χώρο εργασίας, όπως η διαχείριση της μάθησης. Οι στρατηγικές οργανωτικές 
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πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της επαγγελματικής εξέλιξης πρέπει να 

έχουν πλήρη υποστήριξη, επομένως η ανώτατη διοίκηση πρέπει να έχει κίνητρα, 

δέσμευση, γνώση και ικανότητα δημιουργίας και ενίσχυσης του μαθησιακού 

περιβάλλοντος στον οργανισμό. Η ανώτατη διεύθυνση πρέπει να κατανοήσει και να 

προσδιορίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν ή εμποδίζουν τις διαδικασίες 

μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανώσεις θα μπορούν ταυτόχρονα να επιτύχουν 

οφέλη όπως η αυξημένη δέσμευση της ηγεσίας, η ικανοποίηση από την εργασία και η 

εργασιακή απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών
27

. 

3.2 Εμπειρικές έρευνες Οργανωσιακής Μάθησης στη Διεθνή Δημόσια και 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Τον Μάιο του 2009 οι Dr. Nola-Kate Seymoar, Zoe Mullard και Marena 

Winstanley από το Royal Roads University διεξήγαν έρευνα σε πόλεις που 

συμμετείχαν στο δίκτυο PLUS Network (βιώσιμων πόλεων). Η έρευνα για τη μάθηση 

"City to City" έγινε προκειμένου να διερευνήσει τον τρόπο που οι πόλεις λειτουργούν 

ως οργανισμοί μάθησης και ιδιαίτερα εάν πραγματικά μαθαίνουν προκειμένου να 

εντοπίσει τρόπους για την επιτάχυνση της μεταφοράς της γνώσης γύρω από την 

αστική βιωσιμότητα. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε πόλεις του Δικτύου και 

υποστηρίχθηκε από την καναδική έδρα για τις αειφόρους Κοινότητες στο 

Πανεπιστήμιο Royal Roads
28

. Συμμετείχαν 29  πόλεις από τις 40 του δικτύου. Οι 17 

ήταν στον Καναδά και οι 12 από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Στάλθηκαν 67 

ερωτηματολόγια συμπεριλαμβανομένων 53 εργαζομένων στις πόλεις, 2 δημάρχους 

και 12 ακαδημαϊκούς ή συμβούλους του δικτύου (38% ποσοστό ανταπόκρισης)
29

. 

 Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το τι παρακινεί τις πόλεις να 

ξεκινήσουν τη μάθηση (σχετικά με την αστική αειφορία στην περίπτωσή τους), οι δύο 

                                                             
27 file:///C:/Users/race/Downloads/The_Effect_Of_Organizational_Learning_On_Organizat.pdf 
28 Το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων: PLUS είναι ένα δίκτυο με περισσότερες από 40 πόλεις και περιοχές 

από όλο τον κόσμο που μοιράζονται τη μάθηση και τις βέλτιστες πρακτικές τους για έναν 

ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επίτευξη βιωσιμότητας έργων. Το Δίκτυο ιδρύθηκε από 

το Διεθνές Κέντρο Βιώσιμων Πόλεων (ICSC) το 2004, με στόχο την καταλυτική δράση στις αστικές 

περιοχές,την αειφορία στις πόλεις σε όλο τον κόσμο και την επιτάχυσνη της μεταφοράς της μάθησης, 

της γνώσης και της έρευνας από πόλη σε πόλη. 
29  10 πόλεις στον Καναδά (59% από το δείγμα) αντιπροσωπεύτηκε από τις πόλεις: Iqaluit, Ottawa, 

National Capital Commission, Vernon, Whistler, Calgary, Cochrane, Regina, Niagara Region, and 

Canmore. Οι απαντήσεις συμπεριλάμβαναν μεγάλες, μεσαίες και μικρές,απομακρυσμένες και τοπικές 

κοινότητες και πόλεις. Από τις 12 διεθνείς πόλεις ανταποκρίθηκαν οι εξής 7 (58% ): Chihuahua και 

Colima(Mexico), Adelaide (Australia), Durban (SouthAfrica), Montpelier και Olympia (USA) και 

Curitiba (Brazil) (σημειώνουμε ότι το δίκτυο περιλαμβάνει πόλεις με πληθυσμό εως 6 εκ.). 
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πιο συνηθισμένες απαντήσεις που περιλαμβάνονταν ήταν: 1) καθοδήγηση από ένα 

μελλοντικό όραμα για την πόλη τους και 2) η επιθυμία να είναι η πόλη  τους ηγέτιδα 

στα θέματα αστικής βιωσιμότητας. Η σημασία ενός οράματος για την πιθανή επιτυχία 

μιας πόλης τεκμηριώθηκε από τον καναδικό ερευνητή Neil Bradford (2003). Οι 

απαντήσεις αυτές φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία της 

οργάνωσης, η οποία  υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις έχουν κυρίως κίνητρα να μάθουν 

όταν αντιμετωπίζουν με μια κρίση. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι όταν ήρθε αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα, συμβουλεύθηκε την ομάδα 

ομότιμών τους: συναδέλφους σε μια άλλη πόλη (80%), τους συναδέλφους στο τμήμα 

τους (68%), συναδέλφους σε διάφορα τμήματα της πόλης τους (68%) και 

συναδέλφους σε άλλους οργανισμούς (48%), ενώ το 72% των ερωτηθέντων 

συμβουλεύθηκαν ιστοσελίδες με τις "βέλτιστες πρακτικές" το 40% των ερωτηθέντων 

ζήτησαν τη γνώμη των επαγγελματικών ενώσεων. Ένα σημαντικό ποσοστό 36% 

στράφηκαν σε συμβούλους και μέντορες και περίπου το 30% σε συμβούλους του 

ιδιωτικού τομέα ή κυβερνητικές πηγές. Το 28% συμβουλεύτηκε ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και το 16% φίλους και οικογένεια. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι εξέτασαν μεταξύ 4-8 πηγών πληροφοριών πριν λάβουν μία απόφαση. 

Οι γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να συμβουλευτούν 

ιστοσελίδες άλλων πόλεων (90% έναντι 33%) και δικτύων (73% έναντι 44%), ενώ οι 

άνδρες ήταν περισσότερο πιθανόν να συμβουλευτούν επιστημονικά άρθρα / 

περιοδικά (56% έναντι 18%). Το Διαδίκτυο φαίνεται πως αποτελεί μια σημαντική και 

προσιτή πηγή πληροφοριών, με το 72% όλων των ερωτηθέντων να δείχνουν ότι τον 

θεωρούν πολύτιμο πόρο. Οι ερωτηθέντες προσπαθούν να διερευνήσουν πόλεις με 

παρόμοιο μέγεθος ή παρόμοια θέματα να αντιμετωπίσουν και συχνά αυτές οι 

πληροφορίες μεταδίδονται μέσω συνομιλιών ή σε συνέδρια. Η εμπειρία της 

εφαρμογής είναι σημαντική για τις πόλεις, καθώς δεν αναζητούν θεωρία, αλλά 

στρατηγικές για τη λήψη μέτρων. Το Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την 

παροχή περιπτωσιολογικών μελετών. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν απαριθμούνται 

ως πηγή προτεραιότητας πληροφορίες για τις πόλεις (μόνο 28% των ερωτηθέντων 

δήλωσαν ότι διαβουλεύονται με ακαδημαϊκά ιδρύματα). Φαίνεται ότι όταν η πόλη 

ανατρέχει σε ακαδημαϊκές πηγές, είναι τα τοπικά πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν 

πρώτα. Οι επαγγελματικές ενώσεις δεν αποτελούσαν πηγή πληροφοριών για τους 

ερωτηθέντες (μόνο το 40% το χαρακτήρισε ως πηγή πληροφοριών). Τα συνέδρια 

φαίνεται ότι χρησιμεύουν για την παροχή πληροφοριών σχετικά με διαφορετικά 
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θέματα, βέλτιστες πρακτικές, πηγές χρηματοδότησης και απαντήσεις σε προκλήσεις. 

Το 92% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα συνέδρια είναι καλός τρόπος για να μάθουν 

σχετικά με τη βιωσιμότητα και είναι χρήσιμα όταν παρέχουν μελέτες περιπτώσεων 

και έρευνα σχετικά με καινοτομίες αιχμής. Αν και μερικές πόλεις δήλωσαν ότι 

συνήθως δεν ακούνε για καινούριες τάσεις, τα συνέδρια θεωρήθηκαν καλά για σπορά 

ιδεών, παροχή διδαγμάτων, ανάπτυξη επαγγελματικών δικτύων και διάχυση γνώσης.     

Οι πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις επισημάνθηκαν από πολλούς 

ερωτηθέντες. Το 100% των γυναικών ερωτηθέντων και το 56% των ανδρών σχετικά 

με την κοινή χρήση μάθηση και διάδοση της γνώσης απάντησαν ότι θα μπορούσε να 

επιταχυνθεί στην πόλη τους, αλλά ο "τρόπος" φαινόταν μάλλον περίπλοκος. Κάποιοι 

άντρες απάντησαν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει 

αρκετός χρόνος για τυποποίηση της μάθησης. Οι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι, 

πρώτον, πρέπει να υπάρξει μια επιθυμία για περισσότερη μάθηση. Στρατηγικές για 

την ενδυνάμωση της μάθησης περιλάμβαναν την μεγαλύτερη έκθεση του 

προσωπικού και των συμβούλων σε ό τι είναι δυνατόν, πιθανών με τη συμμετοχή 

τους σε συνέδρια και ακρόαση των επιτευγμάτων άλλων πόλεων. Η συνεργασία και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων αναφέρθηκε, ως διαδικασία η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε διυπηρεσιακές συνεδριάσεις και εργαστήρια. Η κατάσταση 

κρίσης αναφέρθηκε ως σημαντικό κίνητρο για γρηγορότερη μάθηση και φαίνεται να 

προωθεί την "learning by doing" στρατηγική. Άλλες στρατηγικές περιλάμβαναν τη 

βοήθεια των υπαλλήλων να αναπτύξουν προσωπικά σχέδια κατάρτισης, σε συμφωνία 

με τους εποπτεύοντες και να ενημερώνονται κάθε χρόνο κατά την αξιολόγηση της 

απόδοσης. Η στρατηγική διαχείρισης της γνώσης αναφέρθηκε ως ένας σημαντικός 

οδηγός μάθησης. Ένας ερωτώμενος τόνισε την σημασία να φέρνουμε τους 

"σκεπτόμενους-θεωρητικούς" σε αντιπαράθεση με τους "εμπειρογνώμονες" για να 

εξετάσουν τα θέματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στις 

προκλήσεις της αειφόρας. 

 Πολλές από τις ιδέες που επισημάνθηκαν από τους ερωτηθέντες της έρευνας 

αντικατοπτρίζουν τις θεωρίες της οργανωτικής μάθησης (δηλαδή της συστηματικής 

ανάγκης) για την επίλυση προβλημάτων, τον πειραματισμό, τη μάθηση από λάθη του 

παρελθόντος ή παρελθόντα λάθη των άλλων, μεταφορά της μάθησης, υπολογισμένα 

ρίσκα και την αναγνώριση των προβλημάτων και των λαθών). Σχετικά με  την 

οργανωσιακή μνήμη, η έρευνα ζήτησε από τα άτομα να υποδείξουν τον τρόπο με τον 

οποίο μοιράζονται πληροφορίες στην οργάνωσή τους. Πιθανώς αυτό είναι σημαντικό, 
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δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς συμμετέχουν σε συνέδρια για λογαριασμό των 

πόλεων τους. Πολλοί συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πληροφορίες στο πλαίσιο της 

οργάνωσης ανεπίσημα, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από στόμα σε 

στόμα. Διοικητικές συναντήσεις ομάδων ή διευθύνσεων, συνεδριάσεις συμβουλίων 

και δικτυακοί τόποι του intranet ή της πόλης είναι άλλοι τρόποι για την 

αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών. Οι εκθέσεις προς το συμβούλιο φαίνεται να 

είναι ένας σημαντικός τρόπος για τους ανθρώπους να μοιράζονται πληροφορίες και 

για άλλους να μάθουν από άλλες υπηρεσίες. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών εκτός των οργανώσεων φαίνεται να συμβαίνει 

τακτικά. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι διανέμουν πληροφορίες σε 

άλλες πόλεις, συνήθως "κατόπιν αιτήματος". Αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με 

την πρόοδο του έργου ή του προγράμματος εμφανίζονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σε εργαστήρια ή σε εκδηλώσεις δημόσιας ομιλίας. Ένας ερωτώμενος 

ανέφερε τα blogs ως ένα χρήσιμο εργαλείο όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 

διαβάσουν σχετικά με τα έργα ή να αλληλοεπιδρούν άμεσα σε περισσότερες 

πληροφορίες. 

 Το μέγεθος μιας πόλης φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για το 

εάν και πώς οι πληροφορίες μοιράζονται επίσημα. Για παράδειγμα, δύο πόλεις 

αναφέρουν ότι επειδή είναι μικρές και έχουν ελάχιστο προσωπικό, η ανταλλαγή 

πληροφοριών συμβαίνει εύκολα καθώς οι "σύνδεσμοι είναι πολύ κοντά". Η τυπική ή 

θεσμική μάθηση παρακολουθείται ή αρχειοθετείται σε κοινής χρήσης ηλεκτρονικό 

χώρο (για συγκριτική αξιολόγηση ή υλικό αναφοράς) ή σε μια οργανωτική 

βιβλιοθήκη. Μία πόλη έδειξε ότι έχουν ξεκινήσει πρόσφατα τη χρήση ενός 

Συστήματος διαχείρισης γνώσης (με σύστημα διαχείρισης τεκμηρίωσης) αλλά παρά 

αυτό το γεγονός η διάχυση της πληροφορίας αποτελεί πρόκληση. 

 Το 96% των ερωτηθέντων αναγνώρισε ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια 

στη μάθηση. Τα πιο συχνά αναφερθέντα εμπόδια αφορούν: χρόνο, χρηματοδότηση, 

έλλειψη ανθρώπινων πόρων, καθημερινές πιέσεις, αντίσταση στους άλλους, έλλειψη 

δέσμευσης από το δημοτικό συμβούλιο, τεμπελιά και εφησυχασμός, αδυναμία, 

έλλειψη σαφήνειας γύρω από το σκοπό ή το όραμα, και έλλειψη πάθους μεταξύ των 

συναδέλφων. Σε συμφωνία με την έρευνα, η γραφειοκρατία αναφέρθηκε ως 

τροχοπέδη αποτελεσματικής συνεργασίας και δράσης. Δεδομένου ότι η μάθηση είναι 

διαδικασία, ορισμένοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι δύσκολο να παρακινηθούν οι 
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άνθρωποι που «προσανατολίζονται προς τα αποτελέσματα», καθώς η μάθηση δεν 

ταιριάζει στην προοπτική τους. 

 Φαίνεται ότι εκτός και αν η μάθηση είναι επίσημα δομημένη, και στην 

απουσία κατάστασης κρίσης, η αδράνεια καθώς και άλλες προτεραιότητες οδηγούν 

άτομα και οργανώσεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων ως συνήθως. 

Αντανακλώντας τη θεωρία της οργανωσιακής μάθησης, τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται από τους ερωτηθέντες σχετίζονται καθημερινά με τις πιέσεις και τις 

διαφορετικές προσωπικότητες ενός οργανισμού, και όχι από την έλλειψη 

οργανωτικής δομής για μάθηση. 

 Η έρευνα έθεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υπέρβαση των πιο συχνά εντοπισμένων εμποδίων. Η πιο 

δημοφιλής απάντηση από τους ερωτηθέντες ήταν η αναγνώριση των εμποδίων και η 

αντιμετώπισή τους ως θα έκανε ένας ηγέτης, συνεχίζοντας να εργάζεται με επιμονή 

και αφοσίωση, ανεξάρτητη δράση (συχνά μέσω υπερωριών ή μη αμειβόμενης 

εργασίας). Η άλλη δημοφιλής στρατηγική είναι ότι έχουν προσωπικό αφοσιωμένο σε 

συγκεκριμένα ζητήματα για να εντοπίζει και να κινητοποιεί ανθρώπους που μπορούν 

με τη σειρά τους να κινητοποιηθούν άλλους συναδέλφους να κάνουν περισσότερα. 

Συνεπώς, στρατηγική με γνώμονα τη συνεργασία για την ανάληψη δράσης, 

εμπλέκοντας τη "θέληση και την ικανότητα" μέσα σε έργα και προγράμματα και 

εξασφαλίζοντας ότι η αποστολή ενός οργανισμού και το όραμα είναι σαφές σε 

ολόκληρη την οργάνωση που επιτρέπει στο προσωπικό να ταυτιστεί με αυτή. 

Επιπλέον, παρουσιάζοντας λύσεις σε προβλήματα   ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν 

ένα κίνητρο. Ωστόσο, μερικοί ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι η μάθηση και η 

κατάρτιση πρέπει να είναι εταιρική προτεραιότητα. 

 Σύμφωνα με τη θεωρία της οργάνωσης, οι απαντήσεις ανέφεραν και την 

αξία της άτυπης μάθησης, όπως συνέδρια και ευκαιρίες για επικοινωνία πρόσωπο με 

πρόσωπο με τους ομότιμους και τους συναδέλφους, αλλά και πόρων ως έναν τρόπο 

προώθησης της μάθησης γρήγορα και αποτελεσματικά. Μέσω αυτής της έρευνας έχει 

καταστεί προφανές ότι από την ενίσχυση της φιλικής συναλλαγής μεταξύ των 

επαγγελματιών, τα δίκτυα ομότιμων μπορούν να γίνουν πρωτογενείς πηγές 

συμβουλών σχετικά με την αστική αειφορία. Αυτό πηγαίνει πέρα από την απλή 

επικοινωνία σχετικά με τη βιωσιμότητα επιτακτική ανάγκη, όπου αναπτύσσονται 

σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους επιτρέπει στους ανθρώπους να συζητούν 

ανοιχτά και με καλύτερη κατανόηση. 
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Άλλη σχετική έρευνα διεξήχθη από τους Andrzej Pawluczuk και Urszula 

Ryciuk το 2014 σε 670 δήμους της Πολωνίας με απόκριση 26,7% του πληθυσμού. Το 

ερωτηματολόγιο (απόψεις) στάλθηκε σε έναν αξιωματούχο από κάθε δήμο: δήμαρχο, 

αντιδήμαρχο ή γενικό γραμματέα. Το  59,6% των δήμων ήταν αγροτικοί, το  23,7% 

αγροτικοί-αστικοί και το 6,7% αστικοί δήμοι. Το 52,8% ήταν γυναίκες και το 47,2% 

άντρες. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κυρίως από γενικούς γραμματείς κατά  

68,9%, από δημάρχους 22,4% και τέλος από αντιδημάρχους σε ποσοστό 8,7%. Στο 

28,1 των δήμων οι δήμαρχοι είχαν ήδη δύο θητείες ενώ στο 27,2% ήταν η πρώτη 

θητεία. Το 51% των αξιωματούχων είχαν ήδη 20 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ το 29,9%, 

είχε μεταξύ 11 και 20 χρόνια κάτι που δείχνει μία σταθερότητα στο δημόσιο τομέα. 

Τα τρία τέταρτα των ερωτώμενων ήταν απόφοιτοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών και 

συγκεκριμένα νομικά και διοίκηση  34%, οικονομικά και management 22% και ένα 

ποσοστό 21,8% μηχανικοί. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τις διαστάσεις της 

κουλτούρας που διευκόλυνε την ΟΜ στους δήμους και αποτελούνταν από 12 

απόψεις-ερωτήσεις ενώ δημιουργήθηκε μετά από ανασκόπηση δημοσιεύσεων  και 

ποιοτικές αναλύσεις και αφορούσαν το δημόσιο τομέα. Οι απόψεις αποτυπώθηκαν σε 

απαντήσεις τύπου Likert 7 σημείων όπου 1 αντιστοιχούσε στο χαμηλότερο επίπεδο 

και 7 στο υψηλότερο επίπεδο συμφωνίας. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγχθηκε αυτή η 

έρευνα είναι διότι οι διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας είναι σημαντικές για 

την διευκόλυνση ή όχι της οργανωσιακής μάθησης. Ένα ακόμη σημείο που συνδέεται 

με την παρούσα μελέτη είναι ότι οι περισσότερες απόψεις που μετρά η έρευνα, είναι 

παρόμοιες αν όχι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιεί το DLOQ πχ Οι εργαζόμενοι είναι 

ανοιχτοί σε νέες ιδέες και έννοιες (Employees are open to new ideas and concepts) 

M.O. (5,36), Οι εργαζόμενοι βοηθούν ο ένας τον άλλο στην εκμάθηση νέων 

πραγμάτων (Employees help each other in learning new things) M.O. (5,28), Οι 

εργαζόμενοι καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους (Employees are encouraged to 

express their opinions) M.O. (5,39), Οι εργαζόμενοι μοιράζονται τις γνώσεις τους από 

την εκπαίδευση, τις συναντήσεις, τις πράξεις του νόμου και την εμπειρία τους 

(Employees share their knowledge from training, meetings, of the law acts and their 

own experience) M.O. (4,86), Οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν 

προκλήσεις (Employees are not afraid to take challenges) M.O. (4,92), Η ατμόσφαιρα 

είναι ανοικτή σε εποικοδομητικές κριτικές και σχόλια (The atmosphere is open to 
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constructive criticism and comments) M.O. (4,69)
30

 και συνεπώς μπορούν να 

συγκριθούν με μέρος της δικής μας έρευνας. Στην προκειμένη βέβαια περίπτωση τα 

αποτελέσματα προέρχονται από απαντήσεις αξιωματούχων και όχι εργαζομένων. Οι 

αξιωματούχοι δηλώνουν ότι υπάρχουν οι διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας 

που διευκολύνουν τη μάθηση και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάψουν να 

φοβούνται να μιλήσουν για τα λάθη τους και να αναπτυχθεί κουλτούρα 

εποικοδομητικής συζήτησης. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα 

της οργανωσιακής κουλτούρας κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα για όλους τους 

δήμους (αστικούς, ημιαστικούς και αγροτικούς) από 5,1 έως 5,3
31

.  

 Μία άλλη έρευνα διεξήχθη σε 256 δήμους της Νορβηγίας το 2008 

προκειμένου να διερευνήσει τη σχέση της εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης και 

της οργανωσιακής μάθησης. H μελέτη βασίστηκε στο Norwegian benchmarking 

project for local governments το οποίο ονομάστηκε «Networks for Renewal and 

Efficiency». Απάντησαν 279 μάνατζερ  Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: Σε 

ποιο βαθμό η οργανωσιακή μάθηση ορίζεται από τη συγκριτική αξιολόγηση, από τη 

σύνθεση του δικτύου συγκριτικής αξιολόγησης  έργων, εσωτερικές οργανωτικές 

διαδικασίες, πολιτικούς παράγοντες και ιστορία; Για παράδειγμα: Είναι τα μεγάλα 

δίκτυα περισσότερο ευνοϊκά για την οργανωτική μάθηση από τα μικρά; τα δίκτυα με 

ομογενή δομή λειτουργούν καλύτερα από τα άλλα; Τα δίκτυα συγκριτικής 

αξιολόγησης λειτουργούν καλύτερα από ό, τι τα πιο ετερογενή; Πώς τα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης, όπως η  συμμετοχή της διοίκησης, επηρεάζουν τη 

μάθηση; Πως οι πολιτικοί παράγοντες, όπως το πολιτικό καθεστώς, η σταθερότητα 

και ο ανταγωνισμός, επηρεάζουν τη μάθηση; Τέλος, μπορούν οι δήμοι που έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με τη συγκριτική αξιολόγηση και τη δικτύωση να πετύχουν 

καλύτερη ΟΜ από αυτούς που δεν έχουν την εμπειρία; 

 Καταρχάς βρέθηκε ότι το μέγεθος του δικτύου δεν επηρεάζει την 

οργανωσιακή μάθηση. Σύμφωνα με τη μελέτη τα στοιχεία δείχνουν ότι η επίδραση 

μιας ισχυρής δημοσιονομικής κατάστασης είναι ασταθής σε όλα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, αλλά είναι θετική και σημαντική για τη χρήση των εμπειριών 

συγκριτικής αξιολόγησης ως τεκμηρίωση σε συνεχιζόμενες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει μια θετική  σχέση μεταξύ της 

σταθερότητας στην ηγεσία και της μάθησης,  σημαντικά για τη χρήση της 

                                                             
30 7-βάθμια κλίμακα 
31 Βλ. παράρτημα Β 
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συγκριτικής αξιολόγησης και για να επηρεάσει το περιεχόμενο των νέων πολιτικών 

και ρουτινών. Και τρίτον, η συμμετοχή της διοίκησης έχει σαφώς θετική 

επίδραση. Τέταρτον, δεν διαπιστώθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της σταθερότητας 

του καθεστώτος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ίσως η σταθερότητα του 

καθεστώτος να συνδέεται με υψηλά επίπεδα συγκριτικής αξιολόγησης. Πέμπτο, τα 

μαθησιακά αποτελέσματα αυξάνονται όταν οι πολιτικοί παρακολουθούν τις 

προσπάθειες συγκριτικής αξιολόγησης. Η σχέση είναι θετική και σημαντική για τον 

καθορισμό της ατζέντας των αποτελεσμάτων και υποστήριξη αποφάσεων. 

Άλλη μελέτη διεξήχθη στους Δήμους της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών 

το 2010 (Jang, 2010). Η έρευνα έγινε σε 409 δημοτικές αρχές με συνολικά 166 

χρήσιμες και έγκυρες απαντήσεις για ένα συνολικό ποσοστό απάντησης 40,6%. Από 

το σύνολο των ερωτηθέντων, το ποσοστό των ερωτηθέντων ανδρών (70,30%) ήταν 

υψηλότερο από αυτό των ερωτώμενων (29,70%). Όσον αφορά την ηλικία, περίπου το 

70,5% (31,33 + 39,16) ήταν μεταξύ 45 και 64 ετών. Επίσης, η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων εργάστηκε στο δημόσιο τομέα για πάνω από 20 χρόνια (61,45%). Το 

16,87% ήταν μεταξύ των ετών 16 και 20. Το 9,64% ήταν μεταξύ των ετών 11 και 15. 

Το 7,83% ήταν μεταξύ των ετών 5 και 10. και το 4,22% ήταν λιγότερα από 5 χρόνια. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81,21%) έχει 

πτυχίο τουλάχιστον πτυχίου ή περισσότερο. Το 16,97% των ερωτηθέντων 

ολοκλήρωσαν κάποιο κολλέγιο επίπεδο; και το 1,82% είχε δίπλωμα γυμνασίου. 

Μεταξύ των 409 πόλεων στη Φλόριντα, το 51,59% των μικρών πόλεων είχαν 

πληθυσμό κάτω των 6.000. Το 28,61% των μεσαίων πόλεων με πληθυσμό μεταξύ 

6,000 και 30,000 ενώ το 19,8% των μεγάλων πόλεων με πληθυσμό πάνω από 30.000. 

Στο δείγμα εργασίας το 38,55% ήταν μικρές, το 34,94% μεσαίες και το 26,51% 

μεγάλες πόλεις αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, το δείγμα αποτελείτο από περισσότερες 

μεσαίες και μεγάλες πόλεις, και κάπως λιγότερο μικρές πόλεις.  

Μεταξύ των 409 πόλεων στη Φλόριντα, το 67,48% είναι συστήματα κυβερνητικών 

συμβούλων-διαχειριστών και το 33,52% είναι οι κυβερνήσεις τύπου δημάρχου. Στο 

δείγμα εργασίας των 166 πόλεων της Φλόριντα, οι κυβερνήσεις τύπου συμβούλων-

διευθυντών είχαν κάπως υψηλότερο ποσοστό από το σύστημα κυβερνήσεων των 

δημάρχων. Ο τύπος των κυβερνήσεων του Συμβουλίου-διευθυντή είχε 79,52%, ενώ 

οι τύποι κυβερνήσεων του δημάρχου είχαν ποσοστό 20,48%. Παρόλο που ο τύπος 

κυβέρνησης του συμβουλίου διευθυντή είχε υψηλότερη ανταπόκριση, το δείγμα 

εργασίας μπορεί να θεωρηθεί αρκετά αντιπροσωπευτικό. 
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Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποιήσαν δύο εξαρτημένες 

μεταβλητές που συνίστανται από δείκτες για μάθηση ενός βρόχου και διπλού βρόχου 

αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν εάν το περιβάλλον διευκολύνει την 

οργανωσιακή μάθηση. Το συνολικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης 

ήταν: ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ΟΜ στις τοπικές κυβερνήσεις της Φλόριντα; 

Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη επιχειρούσε να αξιολογήσει αν υπάρχουν διαφορές 

στους πρόγονους της μάθησης ενός βρόχου και διπλού βρόχου. Για να απαντήσει σε 

αυτή την ερευνητική ερώτηση, η οποία βασίστηκε σε παλαιότερες έρευνες, η μελέτη 

αυτή αναπτύσσει μια θεωρία που αποτελείται από έξι παράγοντες για να εκτιμήσει τι 

φαίνεται να επηρεάζει τη μάθηση μονού και διπλού βρόχου με βάση: 1) δομικούς 

παράγοντες, 2) παράγοντες κουλτούρας, 4) συστήματα διαχείρισης απόδοσης, 5) 

χαρακτηριστικά δικτύου, και 6) συμμετοχή εξωτερικών φορέων. Η έρευνα κατέδειξε 

ότι υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις για τη μάθηση ενός και διπλού βρόχου. Ο 

στόχος και ο προσανατολισμός της αποστολής, ο στρατηγικός προγραμματισμός, τα 

εξωτερικά δίκτυα και η συμμετοχή των πολιτικών αξιωματούχων αποτελούν 

παράγοντες που διευκολύνουν τη μάθηση με διπλό βρόχο, και δεν έχουν σημαντική 

σχέση με τη μάθηση ενός βρόχου. Η αξιοποίηση της πληροφορικής είναι σημαντική 

για τη μάθηση ενός βρόχου αλλά όχι στη μάθηση διπλού βρόχου. Επιπλέον, οι 

επιπτώσεις της αποκέντρωσης, της ανάληψης κινδύνου και των φόρουμ μάθησης 

είναι ισχυρότερες στη μάθηση διπλού βρόχου παρά στη μάθηση ενός βρόχου, ενώ ο 

αντίκτυπος του εσωτερικού δικτύου είναι μεγαλύτερος στη μάθηση ενός βρόχου παρά 

στη μάθηση διπλού βρόχου. Ωστόσο, η χαμηλή τυποποίηση, οι πόροι και η 

συγκριτική αξιολόγηση αποδείχτηκαν απροσδόκητα ότι είχαν αρνητικές σχέσεις με 

τουλάχιστον έναν τύπο οργανωτικής μάθησης. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η μάθηση ενός 

βρόχου μεσολαβεί στη μάθηση διπλού βρόχου.  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Κεφάλαιο 4 

4.1 Αναγκαιότητα, στόχοι της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Αυτή η μελέτη βασίζεται στο πλαίσιο μάθησης Dimension of Learning 

Organization Questionnaire (DLOQ), που ορίζουν οι Watkins και Marsick. 

Οργανισμός μάθησης  είναι "αυτός που μαθαίνει διαρκώς και μεταμορφώνεται ... Η 

μάθηση είναι μια συνεχής, στρατηγικά χρησιμοποιούμενη διαδικασία - ενωμένη και 
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παράλληλη με την εργασία ... Η μάθηση ενισχύει επίσης την οργανωτική ικανότητα για 

καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο οργανισμός μάθησης έχει ενσωματωμένα συστήματα 

για να κερδίσει και να μοιραστεί τη μάθηση" (Watkins & Marsick, 1993). Παρόλα 

αυτά σύμφωνα με τους Salaman και Butler (1994) οι εργαζόμενοι όχι μόνο μπορούν 

να αντισταθούν στην οργανωσιακή μάθηση, αλλά η έννοια της ΟΜ αγνοεί τον τρόπο 

άσκησης της εξουσίας και τις συμπεριφορές που ανταμείβονται και τιμωρούνται. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της αποτελεσματικής ΟΜ στους 

ΟΤΑ, καλούμαστε να απαντήσουμε τις ακόλουθες δύο ερωτήσεις: 

1. Πώς λειτουργεί η μάθηση στους ΟΤΑ; 

2. Υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη των οργανωσιακών μαθησιακών 

πρακτικών και της προώθησης της συνεχιζόμενης μάθησης σε ατομικό, 

ομαδικό ή οργανωτικό επίπεδο που σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τα έτη 

προϋπηρεσίας, τα έτη στην υπάρχουσα θέση, τη θέση στην ιεραρχία  και το 

επίπεδο εκπαίδευσης; 

Έχουν υπάρξει πολυάριθμες μελέτες που έχουν διερευνήσει τον τομέα της ΟΜ. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελετών φαίνεται να είναι είτε θεμελιώδεις πλατφόρμες 

για ένα θεωρητικό μοντέλο, όπως παράγοντες επιτυχίας (Gardiner & Whiting, 1997) 

οικοδόμησης ενός οργανισμού μάθησης (Garvin, 1993), είτε μελέτες συσχέτισης που 

επικεντρώνονται σε έναν οργανισμό μάθησης και διερευνούν την ΟΜ σε σχέση με 

μια άλλη μεταβλητή ή παράγοντα. Τέτοιες μελέτες περιλαμβάνουν την διερεύνηση 

των αντιλήψεων για το εάν αποτελεί ή όχι κάποια οργάνωση οργανισμό μάθησης και 

των επιδόσεων του (Demers, 2009), αρχές μάθησης και αντιλήψεις των εργαζομένων 

(Rush, 2011) και οργανισμός μάθησης και ετοιμότητα για αλλαγή (Hague, 2008). 

Υπήρξαν λίγες μελέτες που επικεντρώθηκαν ειδικά στην αντίληψη των εργαζομένων 

για την οργάνωση είτε γενικά σε σχέση με μια άλλη μεταβλητή. Στην Ελλάδα οι 

έρευνες εντοπίζονται κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εκτιμάται λοιπόν ότι τα 

ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγάλο αριθμό φορέων κυρίως του δημοσίου 

τομέα ως εργαλείο που διευκολύνει την κατανόηση σε ότι αφορά: (α) τη μεταφορά 

της γνώσης σε όλα τα επίπεδα, στο χώρο εργασίας, (β) τους παράγοντες που 

διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, (γ) το ρόλο της πολιτικής/υπηρεσιακής 

διοίκησης. 

 Το σημείο εκκίνησης αυτής της μελέτης είναι η υπόθεση ότι υπάρχει 

χαμηλό επίπεδο οργανωσιακής μάθησης στους ΟΤΑ και αυτό οφείλεται κατά μεγάλο 

ποσοστό στην απουσία υποστηρικτικών θεσμοθετημένων διαδικασιών που να 
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προωθούν τη μάθηση αλλά και πολιτικών που να καθορίζουν το πλαίσιο και να τη 

διευκολύνουν. Πιο συγκεκριμένα στόχος αυτής της έρευνας είναι να ανιχνεύσει την 

αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ για την οργανωσιακή μάθηση. 

Εικότερα εξετάζεται εάν οι ΟΤΑ αποτελούν οργανισμοί μάθησης και εάν η μάθηση 

σε αυτούς τους οργανισμούς αποτελεί μία διαδικασία η οποία συντελείται σε όλα τα 

επίπεδα (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και δια-οργανωσιακό ή κοινωνικό).  

Η1: η μάθηση στους ΟΤΑ αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο σε ατομικό επίπεδο 

Σύμφωνα με τους Cong και Pandya (2003), η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται 

τη διαχείριση γνώσης για τους ακόλουθους τέσσερις λόγους: πρώτον, στην οικονομία 

της γνώσης, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό όσον αφορά 

την παροχή υπηρεσιών και τη χάραξη πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, από ξένους οργανισμούς που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Δεύτερον, οι 

πολίτες ζητούν να λαμβάνουν περισσότερο προσαρμοσμένες υπηρεσίες από 

οργανισμούς προσανατολισμένους στη γνώση, έτσι αναμένουν παρόμοια οφέλη από 

μία δημόσια υπηρεσία (Τοπική Αυτοδιοίκηση). Τρίτον, η συνταξιοδότηση των 

δημοσίων υπαλλήλων και οι συχνές μετακινήσεις-αποσπάσεις των εργαζομένων σε 

κυβερνητικά τμήματα δημιουργούν νέες προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση της 

γνώσης και τη διαφύλαξη της θεσμικής μνήμης, εξ ου και η ανάγκη κατάρτισης νέου 

προσωπικού. Τέλος, οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται περισσότερο από τη γνώση των 

εργαζομένων παρά από τα εγχειρίδια γνώσεων. 

 Η αξία της διαχείρισης της γνώσης έγκειται στην άρση των φραγμών που 

εμποδίζουν τη ροή και την ανταλλαγή γνώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση (Akbar, 

Pilcher & Perrin, 2012). Σύμφωνα με τους Ramsey και Barkhuizen (2011), η 

δυνατότητα διπλασιασμού των προσπαθειών μεταξύ των τμημάτων και των γραφείων 

μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μέσω των πρακτικών διαχείρισης γνώσης. Βελτιώνει 

επίσης τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώς επιτρέπει τη σωστή γνώση από 

τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή, ώστε να είναι σε θέση να πάρει τις 

σωστές αποφάσεις (Chetty & Mearns, 2012; Mavodza & Ngulube, 2012). Συνεπώς, 

μια κουλτούρα κοινής γνώσης σε οργανισμούς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση θα 

μπορούσε να είναι εγγενώς καλή, λόγω της αναδυόμενης σπουδαιότητας του 

πνευματικού κεφαλαίου στις οργανώσεις και της ανάγκης για αποτελεσματικές 

πρακτικές (Bessick & Naicker, 2013). Επιπλέον, μια κουλτούρα ανταλλαγής γνώσεων 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
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προκειμένου να τους διακρίνει ως φορείς παροχής υπηρεσιών (De Angelis, 2013; 

Gaffoor & Cloete, 2010) και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η2: Οι ΟΤΑ δεν έχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες μάθησης και διαχείρισης 

γνώσης 

  Οι θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν μια 

αίσθηση εμπιστοσύνης που μπορεί να συμβάλλει στην ελεύθερη ανταλλαγή γνώσεων 

μεταξύ των αρμόδιων αξιωματούχων (Kimmerle, Wodzicki & Cress, 2008; Mogotsi 

et al., 2011). Η εμπιστοσύνη βέβαια αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου και 

δημιουργεί ευκαιρίες για τη μεταφορά της γνώσης μεταξύ των μελών (Ho et al., 

2012). Με την ανάπτυξη μιας σειράς αλληλεπιδράσεων ανταλλαγής γνώσεων, η 

τοπική αυτοδιοίκηση μειώνει τις προσπάθειές της για την προστασία των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, η παρακίνηση και η δέσμευση των τοπικών 

κυβερνητικών αξιωματούχων να μοιραστούν τις γνώσεις τους θεωρείται κρίσιμη για 

την επιτυχή διαχείριση της γνώσης (Davenport & Prusak 1998).  

H3: οι στρατηγικές της πολιτικής/υπηρεσιακής ηγεσίας σχετικά με την 

ανταλλαγή γνώσεων, δεν διευκολύνουν την μάθηση 

4.2 Ερευνητική Μέθοδος 

 

Η κοινωνική έρευνα αποτελεί τη διαλογική συζήτηση μεταξύ κοινωνιολογικής 

θεωρίας και εμπειρικών δεδομένων. Με  τον  όρο  μεθοδολογία  οι ερευνητές εννοούν 

την  φιλοσοφία  της  ερευνητικής διαδικασίας. «Η μεθοδολογία αποτελεί υποκλάδο της 

επιστημολογίας και μπορεί να θεωρηθεί ως η επιστήμη της εξακρίβωσης» 

(Ζαφειρόπουλος, 2011). Σύμφωνα με τον τελευταίο, «η κοινωνική έρευνα είναι 

μερικές φορές το όχημα για τη διερεύνηση κάποιου πράγματος - δηλαδή τη 

χαρτογράφηση ενός θέματος που ίσως αιτιολογήσει τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας 

στο μέλλον». Αυτή περιλαμβάνει τις υποθέσεις και αξίες που δρουν ως οδηγός για την 

έρευνα και τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιούν οι ερευνητές  για  

την  ερμηνεία  των  δεδομένων  και  την  κατάληξη σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Ο όρος “μέθοδος” προέρχεται από το «μετέρχομαι» και σημαίνει τον τρόπο 

αναζήτησης και απόκτησης της γνώσης. Πρόκειται για συστηματικό τρόπο έρευνας 

που στόχο έχει την κατάκτηση της αλήθειας μέσα από τη διαδικασία επίλυσης ενός 

θεωρητικού ή πρακτικού προβλήματος στη βάση συγκεκριμένων κανόνων. «Η 

μέθοδος συνιστά έναν ευρύτερο γνωσιολογικό και οντολογικό προβληματισμό σχετικά 
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με την προσέγγιση της πραγματικότητας, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη σκέψη 

και τη δράση μας προκειμένου να διερευνήσουμε, μελετήσουμε και αποκαλύψουμε τις 

αφανείς πτυχές ή πλευρές των φαινομένων» (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι παραγωγής ερευνητικών 

δεδομένων, η ποσοτική (quantitative) και η ποιοτική (qualitative) μέθοδος. Η 

ποσοτική μέθοδος σχετίζεται με τη μέτρηση και ποσοτικοποίηση των φαινομένων 

καθώς και με τον μετασχηματισμό επιλεγμένων ποιοτήτων τους σε αριθμητικά μεγέθη. 

Η ποιοτική μέθοδος σχετίζεται με την καταγραφή συγκεκριμένων επιλεγμένων 

ποιοτήτων ή χαρακτηριστικών (πτυχών) των κοινωνικών φαινομένων σε κάποια μορφή 

δομημένης απεικόνισης ή περιγραφής (αφηγηματικές περιγραφές, 

απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, μη λεκτικές απεικονίσεις και αναπαριστούν τις 

αλήθειες των υπό διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων (Πουρκός, 2010). Οι παραπάνω 

προσεγγίσεις, παρουσιάζουν διαφορές στη φύση των δεδομένων και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν. Στην πράξη καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν είναι ανώτερη ή 

κατώτερη αλλά και οι δύο συνεισφέρουν στην έρευνα. Η επιλογή κάποιας από τις 

δύο, εξαρτάται από το αντικείμενο, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της έρευνας, 

τα μέσα που διαθέτει ο ερευνητής, τον πληθυσμό, το είδος της ανάλυσης, τη 

μεθοδολογία και την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης που ερευνάται 

κάθε φορά (Ζαφειρόπουλος, 2011).  

4.3 Συγκρότηση δείγματος 

 

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας, είναι το σύνολο των υπαλλήλων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α 

(Ν=82.556)
32

. Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα google forms και 

δημοσιεύτηκε μέσω διαδικτύου σε μόνιμους και ΙΔΑΧ
33

 υπαλλήλους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης από 11 – 19 Φεβρουαρίου 2019. Για τις ανάγκες της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας από διάφορους Ο.Τ.Α. της Ελλάδος (αστικούς και 

ημιαστικούς) και συγκεκριμένα συμμετείχαν υπάλληλοι από τους Δήμους: 

Καλαμαριάς, Ν. Προποντίδας, Πυλαίας Χορτιάτη, Φλώρινας, Πρεσπών, Παπάγου-

Χολαργού, Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Σερρών, Λαυρεωτικής, Εορδαίας και Παλαιού 

Φαλήρου. Συμπληρώθηκαν 124 ερωτηματολόγια τα οποία καταχωρήθηκαν στο 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0, προκειμένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα 

                                                             
32Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2015/Flows_2015.htm 
33 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
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απαραίτητα στατιστικά στοιχεία. Παρακάτω απεικονίζεται η δημογραφική σύνθεση 

του δείγματος: 

Φύλο 

Το δείγμα αποτελούνταν από 85 γυναίκες (68,5%) και 39 άντρες (31,5%). 

 

Γράφημα 4.1- Κατανομή φύλου των υποκειμένων της έρευνας  

 

Ηλικία 

Σε ό,τι αφορά την ηλικία, στην πρώτη ηλικιακή ομάδα με βάση το ερωτηματολόγιο 

που περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας από 19 έως 34 ετών, συμμετείχαν 5 άτομα (4%), 

στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα με άτομα ηλικίας από 35 έως 49 ετών συμμετείχαν 

77άτομα ( 62,1%) και στην τρίτη ηλικιακή ομάδα που περιλαμβάνει άτομα ηλικίας 

από 50-64 ετών 42 άτομα (33,9%) και στην τέταρτη από 65 ετών και άνω 

αριθμούνται 0 άτομα ( 0%). 

 
 

Γράφημα 4.2- Κατανομή ηλικίας των υποκειμένων της έρευνας 
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Επίπεδο εκπαίδευσης  

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων, παρατηρούμε ότι το 

1,6% (2 άτομα) ήταν απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης Δημοτικού/Γυμνασίου, το 

23,4% (29 άτομα) ήταν απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης Λυκείου/ΙΕΚ, το 46% (56 

άτομα)απόφοιτοι Ανώτατης εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι., ΑΕΙ), και το 29% (37 άτομα) 

ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου ή διδακτορικού τίτλου. 

 

 

Γράφημα 4.3- Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης των υποκειμένων της έρευνας 

 

Θέση στην ιεραρχία 
 

Σε ότι αφορά την θέση στην ιεραρχία, ένας σημαντικός αριθμός της τάξεως των 8 

ατόμων (6,5%) δήλωσαν ότι κατέχουν θέση διευθυντή, 25 άτομα (20,2%) θέση 

προϊσταμένου, 90 άτομα (72,5%) θέση υπαλλήλου και 1 άτομο (άλλη θέση και 

συγκεκριμένα ληξίαρχος). 

 

Γράφημα 4.4-Θέση στην ιεραρχία 
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Χρόνος υπηρεσίας στην παρούσα θέση εργασίας 

Αναφορικά με το χρόνο υπηρεσίας των συμμετεχόντων στην παρούσα θέση εργασίας 

παρατηρήθηκε ότι 11 άτομα (8,9%) είχαν λιγότερο από 1 χρόνο υπηρεσίας, 42 άτομα 

(33,9%) βρίσκονταν στη παρούσα θέση εργασίας τους από 1 έως 5 έτη, 26 άτομα 

(21%) είχαν 6 έως 9 χρόνια υπηρεσίας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στα 

άτομα που καταλαμβάνουν την ίδια θέση για χρονικό διάστημα 10 ετών και άνω 45 

άτομα (36,3%).

 

 

 

 
Γράφημα 4.5-Κατανομή του χρόνου Υπηρεσίας στην Παρούσα Θέση Εργασίας των 

υποκειμένων της έρευνας 

 
 

 

 

Γράφημα 4.6 – Φορέας εργασίας 
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Σε σχέση με το φορέα εργασίας η πλειοψηφία προέρχεται από το δήμο Καλαμαριάς 

με ποσοστό 39,5%, ακολουθεί ο δήμος Ν. Προποντίδας με 24,2%, Πυλαίας-Χορτιάτη 

με 9,7%, Φλώρινας με 9,2%, Παπάγου-Χολαργού με 8,9% και το υπόλοιπο 

μοιράζεται μεταξύ των άλλων δήμων. 

4.4 Ερευνητικά Εργαλεία 

 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης οργανωσιακής μάθησης στους ΟΤΑ, διενεργήθηκε 

δειγματοληπτική έρευνα πεδίου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ατομικής 

συμπλήρωσης, σε υπαλλήλους της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με 

τον Ζαφειρόπουλο, (2011) οι δειγματοληπτικές έρευνες αποτελούν εξαιρετικά 

εργαλεία μέτρησης στάσεων και προσανατολισμών, αλλά και συλλογής πρωτότυπων 

δεδομένων σε έναν μεγάλο πληθυσμό. Επίσης, αναφορικά με τη δειγματοληπτική 

μέθοδο, προτιμήθηκε η μη πιθανοτική δειγματοληψία και συγκεκριμένα η 

δειγματοληψία ευκολίας
34

.  

4.5 Κλίμακα μέτρησης 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη μέτρηση της οργανωσιακής μάθησης 

επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο DLOQ (Dimensions of Learning Organization 

Questionnaire) που ανέπτυξαν οι Watkins και Marsick, (1993) ύστερα από σχετική 

άδεια που δόθηκε από τους ερευνητές. Το DLOQ βασίζεται σε επιστημονικό και 

εμπειρικό υπόβαθρο ενώ η ιδιαιτερότητα της προσέγγισής των ερευνητών έγκειται 

στην εμπειρία τους ως εκπαιδευτών ενηλίκων που ενδιαφέρονται για τη μάθηση και 

την οργανωσιακή αλλαγή.  Το ερωτηματολόγιο καλύπτει το σύνολο του οργανισμού, 

αν και υπάρχουν επίσης ερωτήσεις που επικεντρώνονται σε άλλους τομείς εκτός από 

την ΟΜ. Διαθέτει εναλλασσόμενους κύκλους κρίσης ή προβληματισμού για τη λήψη 

δράσης, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την εμβάθυνση της μάθησης από την 

εργασιακή εμπειρία (Watkins & Marsick, 1993). Με βάση το μοντέλο, υποστηρίζεται 

ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για μάθηση καθώς κάθε πρόκληση μπορεί να 

μετατραπεί σε μια δυνατότητα μάθησης. Η αρχική έκδοση του DLOQ περιλάμβανε 

43 στοιχεία για τη μέτρηση επτά διαστάσεων. Στη συνέχεια και μετά από εμπειρική 

                                                             
34 Όταν η δειγματοληψία βασίζεται σε διαθέσιμα υποκείμενα, όπως για παράδειγμα το να σταματάς 

ανθρώπους στο δρόμο ή σε μία άλλη τοποθεσία, ονομάζεται κάποιες φορές συμπτωματική 

δειγματοληψία, ή ακόμη δειγματοληψία ευκολίας ή ευχέρειας (Ζαφειρόπουλος, 2011). 



75 

 

αξιολόγηση και μέτρηση του εργαλείου, οι Watkins και Marsick δημιούργησαν μία 

σύντομη μορφή του DLOQ, η οποία αποτελείται από 21 δομημένες 

ερωτήσεις/απόψεις 5-βάθμιας κλίμακας συμφωνίας Likert (1: διαφωνώ απόλυτα – 5: 

συμφωνώ απόλυτα). 

 Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε-προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα 

και πίσω στην αγγλική από ερευνητές με μητρική γλώσσα τα αγγλικά. Στο 

ερωτηματολόγιο παρατίθεται ένας ορισμός της έννοιας της οργανωσιακής μάθησης 

και ζητείται από τον ερωτώμενο να δηλώσει την άποψή του σε σχέση με τις 

ερωτήσεις που του δίνονται. Από τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις, μέσω εμπειρικών 

διαδικασιών επικύρωσης αξιοπιστίας, η συντομευμένη έκδοση του DLOQ έχει 

επιβεβαιωθεί ως ένα μέσο που εφαρμόζεται στην μέτρηση της ΟΜ  (Yang et al., 

2004)
35

. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές μελέτες προκειμένου να εξετάσουν την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία αυτού του εργαλείου σε διάφορα πολιτιστικά πλαίσια: 

Ηνωμένες Πολιτείες, Κολομβία, Κίνα, Ταϊβάν (Ellinger et al., 2002; Lien et al., 2006; 

Yang et al., 2004; Hernandez, 2003). Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έχουν 

επαληθεύσει την εφαρμοσιμότητα του DLOQ σε διαφορετικούς πολιτισμούς, 

παρέχοντας εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία των στοιχείων (συντελεστής άλφα 

κυμαίνεται από 0,71 έως 0,91) και αξιόπιστη δομή των παραγόντων των διαστάσεων 

μέτρησης της οργανωσιακής μάθησης (Lien et al., 2006).  

 

 Κορέα Κίνα Ταιβάν Λατινική Ηνωμένες 

πολιτείες 

Ηνωμένες 

πολιτείες 

 (2009) Zhang et 

al.(2004) 

Lien et al. 

(2006) 

Hermandez 

(2000) 

Yang et al. 

(2003) 

Ellinger 

et al. 

(2002) 

Διαστάσεις 

ΟΜ 

Πλήθος 

στοιχείων 

N=1529 

Πλήθος 

στοιχείων 

N=477 

Πλήθος 

στοιχείων 

N=679 

Πλήθος 

στοιχείων 

N=906 

Πλήθος 

στοιχείων 

N=469 

Πλήθος 

στοιχείων 

Ν=208 

Διαρκής 

μάθηση 

,74 ,80 ,72 ,79 ,81 ,86 

Έρευνα & 

διάλογος 

,80 ,78 ,89 ,81 ,85 ,85 

Ομαδική 

μάθηση 

,78 ,78 ,86 ,79 ,84 ,85 

                                                             
35 Βλέπε παράρτημα Β 
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Συστήματα ,76 ,82 ,71 ,81 ,80 ,84 

Ενδυνάμωση ,78 ,82 ,75 ,81 ,75 ,84 

Συστήματα ,79 ,84 ,89 ,80 ,82 ,87 

Ηγεσία ,84 ,85 ,91 ,84 ,80 ,89 

 

Πίνακας 4-1 Αξιοπιστία διαστάσεων του DLOQ σε προηγούμενες μελέτες
36

 

 

4.6 Διαδικασία 

 

Για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 

το οποίο δόθηκε πιλοτικά σε 10 άτομα (διοικητικοί υπάλληλοι με μεγάλη 

προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα). Μετά από συζήτηση σε σχέση με την ευκολία 

κατανόησης και συμπλήρωσής του, αποφασίστηκε να μη γίνει καμία τροποποίηση. 

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι αναγνωρίζουν τα αδύναμα σημεία 

του οργανισμού που εργάζονται δε συνηθίζουν να τα συζητάνε και να τα εκφράζουν 

προς τα έξω. Ένας λοιπόν από τους βασικούς προβληματισμούς για τη διεξαγωγή της 

έρευνας ήταν εάν θα υπάρχει ανταπόκριση αλλά και ειλικρίνεια στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων. Ο δεύτερος προβληματισμός ήταν σχετικά με τη μορφή του 

ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα εάν θα ήταν ηλεκτρονική ή έντυπη. Τελικά 

επιλέχθηκε η πρώτη για λόγους ευκολίας και χρονικού περιορισμού.  Συγκεκριμένα 

επικεντρωθήκαμε σε διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ), των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύριο μέλημα ήταν να συμπεριληφθούν στο 

δείγμα εργαζόμενοι που κατέχουν θέσεις από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε εργαζομένους κατά την ώρα εργασίας τους. Επιπλέον 

δόθηκαν δια τηλεφώνου, διευκρινήσεις και επιλύθηκαν απορίες σχετικά με τη 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας της συμμετοχής τους. Σε κάθε 

περίπτωση τα ευρήματά της έρευνας αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα και δεν μπορούν να γενικευτούν, ούτε να υπολογιστεί το 

σφάλμα εκτίμησης (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

Κεφάλαιο 5 

      5.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

 

                                                             
36 file:///C:/Users/race/Downloads/The_Dimensions_of_Learning_Organization_Questionna%20(1).pdf 
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 Εκτός από τη βιβλιογραφία, με βάση την οποία, πολλές μελέτες 

επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα της κλίμακας πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος αξιοπιστίας στο υπό μελέτη δείγμα, με τον a του Cronbach να εμφανίζεται 

ιδιαίτερα υψηλός αφού ανήλθε σε a= 0,954. 

 

 

Έλεγχος Αξιοπιστίας 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,954 ,955 21 

 

Πίνακας 5-1 Αξιοπιστία ερωτηματολογίου 
 

5.2 Περιγραφικά στοιχεία 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας των μεταβλητών, εμφανίζονται 

τα παρακάτω περιγραφικά στοιχεία. 

 
 ΑΠΟΨΕΙΣ Αριθμητικός 

Μέσος 

(Mean) 

Τυπική 

Απόκλιση 

(SD) 

Διακύμανση 

(Variance) 

Min Max 

1 Στην υπηρεσία μου οι εργαζόμενοι βοηθούν ο 
ένας τον άλλον  ο ένας τον άλλον σε εργασιακά 
θέματα (με την μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων 
και εμπειριών) 

 

3,42 1,005 1,010 1 5 

2 Στην υπηρεσία μου παρέχεται δυνατότητα για 
επιμόρφωση στους εργαζόμενους τόσο εντός όσο 
και εκτός του χώρου εργασίας (συνέδρια, 
σεμινάρια, προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις, 
μεταπτυχιακά κλπ) 

3,25 1,194 1,425 1 5 

3 Στην υπηρεσία μου οι άνθρωποι ανταμείβονται 

όταν επιμορφώνονται (πχ με δημόσια ή ηθική 
αναγνώριση, καλύτερη αξιολόγηση, μετακίνηση 
σε θέση που επιθυμούν, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στη 
διαδικασία λήψης λειτουργικών και 
διαχειριστικών αποφάσεων κ.α) 

 

2,45 1,100 1,209 1 5 

4 Στην υπηρεσία μου οι άνθρωποι δίνουν ανοιχτή 

και ειλικρινή ανατροφοδότηση μεταξύ τους 

 

2,94 1,002 1,004 1 5 

5 Στην υπηρεσία μου κάθε φορά που οι άνθρωποι 
εκφέρουν την άποψή τους, ζητούν και τη γνώμη 
των άλλων 

 

2,97 1,028 1,056 1 5 

6 Στην υπηρεσία μου οι άνθρωποι επενδύουν  

αρκετό χρόνο προκειμένου να οικοδομηθεί η 

2,77 1,146 1,314 1 5 
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μεταξύ τους σχέση (να χτίσουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης) 

 

7 Στην υπηρεσία μου οι ομάδες εργασίας έχουν την 
ευχέρεια να αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους 
σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 

 

2,88 1,071 1,148 1 5 

8 Στην υπηρεσία μου οι υπάλληλοι των 
ομάδων/τμημάτων/γραφείων μπορούν να 
αναθεωρήσουν το σκεπτικό τους ύστερα από 
συλλογικές συζητήσεις ή νέα δεδομένα 

 

 

3,02 1,051 1,105 1 5 

9 Στην υπηρεσία μου οι υπάλληλοι των 
ομάδων/τμημάτων/γραφείων αισθάνονται 
σίγουροι ότι η διοίκηση θα ενεργήσει σύμφωνα με 
τις επισημάνσεις τους 

 

2,48 1,048 1,097 1 5 

10 Η υπηρεσία μου αναπτύσσει συστήματα για τη 
μέτρηση της απόκλισης που εντοπίζεται μεταξύ 
της τρέχουσας και της αναμενόμενης απόδοσης 

 

 
2,19 

1,049 1,100 1 5 

11 Στην υπηρεσία μου τα διδάγματα που έχουν 
αποκομισθεί  από το παρελθόν, είναι προσβάσιμα 
από όλους τους εργαζόμενους (μέσα από βάσεις 

δεδομένων, συνεργατικά λογισμικά κ.α.) 

2,35 1,083 1,174 1 5 

12 Η υπηρεσία μου μετράει/αξιολογεί τα 
αποτελέσματα του χρόνου και των πόρων που 
δαπανώνται για την κατάρτιση των εργαζομένων 

2,51 1,144 1,309 1 5 

13 Η υπηρεσία μου επιβραβεύει τους ανθρώπους που 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

 

2,48 1,158 1,341 1 5 

14 Η υπηρεσία μου δίνει στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να διαχειρίζονται τους πόρους 
(χρήματα, εξοπλισμό, κ.α.) που χρειάζονται για να 
ολοκληρώσουν το έργο τους 

 

2,60 1,215 1,477 1 5 

15 Η υπηρεσία μου στηρίζει (πχ παρέχοντας χρόνο, 
νομική στήριξη, πρόσβαση σε πληροφορίες κ.α.) 

τους εργαζόμενους που αξιολογούν με 
σοβαρότητα τους κινδύνους πριν λάβουν 
αποφάσεις 

 

2,40 1,122 1,258 1 5 

16 Η υπηρεσία μου ενθαρρύνει τους εργαζόμενους 
να σκέφτονται και να δρουν  υπό το πρίσμα μίας 
ευρύτερης/παγκόσμιας προοπτικής 

 

2,38 1,123 1,262 1 5 

17 Η υπηρεσία μου συνεργάζεται με τους πολίτες 
(λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και επισημάνσεις 
τους) προκειμένου να  ανταποκριθεί στις ανάγκες 
τους 

 

3,03 1,093 1,196 1 
5 

18 Η υπηρεσία μου ενθαρρύνει τους εργαζόμενους 

όλων των τμημάτων να συνεργάζονται μεταξύ 
τους για την επίλυση προβλημάτων 

 

2,98 1,116 1,246 1 5 

19 Στην υπηρεσία μου οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί 
διευθυντές/ προϊστάμενοι καθοδηγούν 
(δείχνοντας τον τρόπο-δίνοντας συμβουλές και 
υποδείξεις για την υλοποίηση κάποιου στόχου) 
στους εργαζόμενους 

 

2,94 1,198 1,436 1 5 

20 Οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί διευθυντές/ 
προϊστάμενοι της υπηρεσίας μου αναζητούν 
διαρκώς ευκαιρίες μάθησης (συνέδρια, σεμινάρια, 
μεταπτυχιακά, κ.α) 

3,10 1,268 
1,607 1 5 
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21 Στην υπηρεσία μου οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί 
διευθυντές/ προϊστάμενοι φροντίζουν ώστε οι 

υπηρεσίες να ενεργούν σύμφωνα με τις αξίες και 
αρχές του οργανισμού 

 

2,93 1,098 1,206 1 5 

Πίνακας 5-2 Περιγραφικά Στοιχεία/Άποψη 
 

 ΑΠΟΨΕΙΣ Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 Στην υπηρεσία μου οι εργαζόμενοι βοηθούν ο 

ένας τον άλλον  ο ένας τον άλλον σε εργασιακά 

θέματα (με την μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων 

και εμπειριών) 

 

5  

(4%) 

16 

(12,9%) 

32 

(27,4%) 

58 

(46,8%) 

11 

 (8,9%) 

2 Στην υπηρεσία μου παρέχεται δυνατότητα για 

επιμόρφωση στους εργαζόμενους τόσο εντός όσο 

και εκτός του χώρου εργασίας (συνέδρια, 

σεμινάρια, προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις, 

μεταπτυχιακά κλπ.) 

12 

(9,7%) 

21 

(16,9%) 

31  

(25%) 

41 

(33,1%) 

19 

 (15,3%) 

3 Στην υπηρεσία μου οι άνθρωποι ανταμείβονται 

όταν επιμορφώνονται (πχ με δημόσια ή ηθική 

αναγνώριση, καλύτερη αξιολόγηση, μετακίνηση 

σε θέση που επιθυμούν, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στη 

διαδικασία λήψης λειτουργικών και 

διαχειριστικών αποφάσεων κ.α.) 

 

28 

(22,6%) 

40 

(32,3%) 

34 

(27,4%) 

18 

(14,5%) 

4  

(3,2%) 

4 Στην υπηρεσία μου οι άνθρωποι δίνουν ανοιχτή 

και ειλικρινή ανατροφοδότηση μεταξύ τους 

 

13 

(10,3%) 

27 

(21,8%) 

46 

  (37,1%) 

34 

(27,4%) 

4 

 (3,2%) 

5 Στην υπηρεσία μου κάθε φορά που οι άνθρωποι 

εκφέρουν την άποψή τους, ζητούν και τη γνώμη 

των άλλων 

 

10 

(8,1%) 

31 

(25%) 

41 

(33.1%) 

36 

(29%) 

6 

(4,8%) 

6 Στην υπηρεσία μου οι άνθρωποι επενδύουν  

αρκετό χρόνο προκειμένου να οικοδομηθεί η 

μεταξύ τους σχέση (να χτίσουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης) 

 

15  

(12,1%) 

32 

(34,7%) 

31  

(25%) 

25 

(20,2%) 

10 

 (8,1%) 

7 Στην υπηρεσία μου οι ομάδες εργασίας έχουν την 

ευχέρεια να αναπροσαρμόζουν τους στόχους 

τους σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 

 

17 

(13,7%) 

29 

(23,4%) 

37 

(29,8%) 

37 

(29,8%) 

4 

 (3,2%) 

8 Στην υπηρεσία μου οι υπάλληλοι των 

ομάδων/τμημάτων/γραφείων μπορούν να 

αναθεωρήσουν το σκεπτικό τους ύστερα από 

συλλογικές συζητήσεις ή νέα δεδομένα 

 

 

12 

(9,7%) 

23 

(18,5%) 

45 

(36,3%) 

38 

(30,6%) 

6  

(4,8%) 

9 Στην υπηρεσία μου οι υπάλληλοι των 

ομάδων/τμημάτων/γραφείων αισθάνονται 
σίγουροι ότι η διοίκηση θα ενεργήσει σύμφωνα 

με τις επισημάνσεις τους 

 

26 

(21%) 

35 

(28,2%) 

43 

(34,7%) 

17 

(13,7%) 

3  

(3,4%) 

10 Η υπηρεσία μου αναπτύσσει συστήματα για τη 

μέτρηση της απόκλισης που εντοπίζεται μεταξύ 
37 

(29,8%) 

44 

(35,5%) 

29 

(23,4%) 

11  

(8,9%) 

3  

(2,4%) 
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της τρέχουσας και της αναμενόμενης απόδοσης 

 

11 Στην υπηρεσία μου τα διδάγματα που έχουν 

αποκομισθεί  από το παρελθόν, είναι προσβάσιμα 

από όλους τους εργαζόμενους (μέσα από βάσεις 

δεδομένων, συνεργατικά λογισμικά κ.α.) 

33 

(26,6%) 

36  

(29%) 

36 

 (29%) 

16 

(12,9%) 

3  

(2,4%) 

12 Η υπηρεσία μου μετράει/αξιολογεί τα 

αποτελέσματα του χρόνου και των πόρων που 

δαπανώνται για την κατάρτιση των εργαζομένων 

29 

(23,4%) 

34 

(27,4%) 

37 

(29,8%) 

18 

(14,5%) 

6  

(4,8%) 

13 Η υπηρεσία μου επιβραβεύει τους ανθρώπους 
που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

 

31 

(25%) 

33 

(26,6%) 

36  

(29%) 

18 

(14,5%) 

6 

 (4,8%) 

14 Η υπηρεσία μου δίνει στους εργαζόμενους τη 

δυνατότητα να διαχειρίζονται τους πόρους 

(χρήματα, εξοπλισμό, κ.α.) που χρειάζονται για 

να ολοκληρώσουν το έργο τους 

 

27 

(21,8%) 

33 

(26,6%) 

32 

(25,8%) 

24 

(19,4%) 

8  

(6,5%) 

15 Η υπηρεσία μου στηρίζει (πχ παρέχοντας χρόνο, 

νομική στήριξη, πρόσβαση σε πληροφορίες κ.α.) 

τους εργαζόμενους που παίρνουν ελεγχόμενα 

ρίσκα 

 

32 

(26%) 

38 

(30,9%) 

29 

(23,6%) 

21 

(17,1%) 

3 

 (2,4%) 

16 Η υπηρεσία μου ενθαρρύνει τους εργαζόμενους 

να σκέφτονται και να δρουν  υπό το πρίσμα μίας 
ευρύτερης/παγκόσμιας προοπτικής 

 

32 

(28,2%) 

32 

(25,8%) 

36 

 (29%) 

17 

(13,7%) 

4 

 (3,2%) 

17 Η υπηρεσία μου συνεργάζεται με τους πολίτες 

(λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και επισημάνσεις 

τους) προκειμένου να  ανταποκριθεί στις ανάγκες 

τους 

 

10 

(8,1%) 

32 

(26%) 

30 

(24,4%) 

45 

(36,6%) 

6  

(4,9%) 

18 Η υπηρεσία μου ενθαρρύνει τους εργαζόμενους 

όλων των τμημάτων να συνεργάζονται για την 

επίλυση προβλημάτων 

16 

(13%) 

23 

(18,7%) 

38 

(30,9%) 

39 

(31,7%) 

7  

(5,7%) 

19 Στην υπηρεσία μου οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί 

διευθυντές/ προϊστάμενοι καθοδηγούν 

(δείχνοντας τον τρόπο-δίνοντας συμβουλές και 

υποδείξεις για την υλοποίηση κάποιου στόχου) 

στους εργαζόμενους 

 

22 

(17,7%) 

21 

(16,9%) 

33 

(26,6%) 

40 

(32,3%) 

8  

(6,5%) 

 

20 Οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί διευθυντές/ 

προϊστάμενοι της υπηρεσίας μου αναζητούν 

διαρκώς ευκαιρίες μάθησης (συνέδρια, 

σεμινάρια, μεταπτυχιακά, κ.α.) 

 

13 

(10,5%) 

29 

(23,4%) 

32 

(25,8%) 

29  

(23,4%) 

21 

 (16,9%) 

21 Στην υπηρεσία μου οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί 

διευθυντές/ προϊστάμενοι φροντίζουν ώστε οι 

υπηρεσίες να ενεργούν σύμφωνα με τις αξίες και 

αρχές του οργανισμού 

 

17 

(13,7%) 

23 

(18,5%) 

41 

(33,1%) 

38 

(30,6%) 

5  

(4%) 

Πίνακας 5-3 Στατιστικά Στοιχεία/Άποψη 
 

 

 Πλήθος 

στοιχείων 

 N 

Ελάχιστη 

τιμή Μέγιστη τιμή 

Αριθμητικός 

Μέσος 

(Mean) 

Τυπική Απόκλιση 

(SD) 
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Total Organisational Learning 124 22,00 100,00 58,0161 16,77347 

Διάσταση του Ατόμου 124 7,00 29,00 17,7984 4,58875 

Διάσταση της Ομάδας 124 3,00 14,00 8,3790 2,62134 

Διάσταση της Οργάνωσης 124 5,00 24,00 12,1371 4,57340 

Διάσταση της Κοινωνίας 124 6,00 30,00 17,3226 5,53855 

Valid N (listwise) 124     

Πίνακας 5-3 Περιγραφικά Στοιχεία/Διάσταση 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Μ.Ο των απαντήσεων για όλες τις απόψεις 

κυμαίνονται από 2,19 έως 3,42 το μέγιστο. Στις απόψεις που σχετίζονται με τις 

διαστάσεις της ατομκής μάθησης: δημιουργία ευκαιριών συνεχιζόμενης μάθησης και 

προώθηση της έρευνας και του διαλόγου (continuous learning και dialogue and 

inquiry) εντοπίζονται οι μεγαλύτεροι Μ.Ο όλης της κλίμακας (Q1 οι εργαζόμενοι 

βοηθούν ο ένας τον άλλον  ο ένας τον άλλον σε εργασιακά θέματα 3,42 και Q2 

παρέχεται δυνατότητα για επιμόρφωση στους εργαζόμενους τόσο εντός όσο και εκτός 

του χώρου εργασίας 3,25, Q3 οι άνθρωποι ανταμείβονται όταν επιμορφώνονται 2,45, 

Q4 οι άνθρωποι δίνουν ανοιχτή και ειλικρινή ανατροφοδότηση μεταξύ τους 2,94, Q5 

κάθε φορά που οι άνθρωποι εκφέρουν την άποψή τους, ζητούν και τη γνώμη των 

άλλων 2,97 και Q6 οι άνθρωποι επενδύουν αρκετό χρόνο προκειμένου να 

οικοδομηθεί η μεταξύ τους σχέση 2,77. Οι παραπάνω διαστάσεις αντιπροσωπεύουν 

σύμφωνα με τους ερευνητές το ατομικό επίπεδο μάθησης το οποίο βάσει των 

αποτελεσμάτων δίνει συνολικό Μ.Ο. 17,7984 (max.Score 30). Παρά το γεγονός ότι 

στις περισσότερες απόψεις σε αυτό το επίπεδο  οι αντιλήψεις των εργαζομένων 

κινήθηκαν στη γκρίζα ζώνη του ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ διακρίνεται ένα θετικό 

προβάδισμα στην Q1 καταδεικνύοντας ότι η στήριξη μεταξύ των εργαζομένων 

αποτελεί και τον πιο σημαντικό παράγοντα στην μάθηση του ατόμου. 

Στη διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν την ομαδική μάθηση: ενθάρρυνση της 

συνεργασίας και της ομαδικής μάθησης (encourage collaboration and team learning) 

οι Μ.Ο διαμορφώθηκαν ως εξής: Q7 οι ομάδες εργασίας έχουν την ευχέρεια να 

αναπροσαρμόζουν τους στόχους τους σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν 2,88, 

Q8 οι υπάλληλοι των ομάδων/τμημάτων/γραφείων μπορούν να αναθεωρήσουν το 

σκεπτικό τους ύστερα από συλλογικές συζητήσεις ή νέα δεδομένα 3,02, Q9 οι 

υπάλληλοι των ομάδων/τμημάτων/γραφείων αισθάνονται σίγουροι ότι η διοίκηση θα 

ενεργήσει σύμφωνα με τις επισημάνσεις τους 2,48. Ο συνολικός Μ.Ο για το επίπεδο 

ομάδας είναι χαμηλότερος από αυτόν του ατόμου 8,3790 (max.score 15). Επίσης 
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διαφαίνεται μία δυσπιστία ως προς τη διοίκηση σε ότι αφορά την βαρύτητα που αυτή 

δίδει στις επισημάνσεις των εργαζομένων.  

Στις διαστάσεις που συνδέονται με το επίπεδο της οργάνωσης: δημιουργία 

συστημάτων για τη σύλληψη και τη διάδοση της μάθησης και την ενδυνάμωση των 

ανθρώπων για ένα συλλογικό όραμα (establish embedded systems και empowerment) 

οι Μ.Ο είναι: Q10 Η υπηρεσία μου αναπτύσσει συστήματα για τη μέτρηση της 

απόκλισης που εντοπίζεται μεταξύ της τρέχουσας και της αναμενόμενης απόδοσης 

2,19,  Q11 τα διδάγματα που έχουν αποκομισθεί  από το παρελθόν, είναι προσβάσιμα 

από όλους τους εργαζόμενους 2,35,  Q12 Η υπηρεσία μου μετράει/αξιολογεί τα 

αποτελέσματα του χρόνου και των πόρων που δαπανώνται για την κατάρτιση των 

εργαζομένων 2,51, Q13 επιβραβεύει τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες 2,48, Q14  δίνει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται 

τους πόρους που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν το έργο τους 2,60,  Q15  στηρίζει  

τους εργαζόμενους που αξιολογούν με σοβαρότητα τους κινδύνους πριν λάβουν 

αποφάσεις 2,40. Ο συνολικός Μ.Ο. για το επίπεδο της οργάνωσης φαίνεται πως είναι 

και ο χαμηλότερος από τα υπόλοιπα επίπεδα (12,1371) (max.score 30). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η ερώτηση που αφορά την ύπαρξη ή μη συστημάτων μέτρησης 

της απόκλισης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων έχει το χαμηλότερο Μ.Ο από όλες 

τις απόψεις, ενώ οι άλλες τρεις κυμαίνονται κοντά στο 2,50 καταδεικνύοντας ότι η 

πλειοψηφία των εργαζομένων θεωρούν ότι δεν υπάρχει μάθηση σε επίπεδο 

οργάνωσης. 

Οι διαστάσεις που συνδέονται με το κοινωνικό επίπεδο: σύνδεση του 

οργανισμού με την κοινότητα και το περιβάλλον του και παροχή στρατηγικής ηγεσίας 

για τη μάθηση (systems connections και strategic leadership) παρουσιάζουν τους εξής 

Μ.Ο: Q16 ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να σκέφτονται και να δρουν  υπό το πρίσμα 

μίας ευρύτερης/παγκόσμιας προοπτικής 2,38, Q17 συνεργάζεται με τους πολίτες 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους 3,03, Q18 ενθαρρύνει τους 

εργαζόμενους όλων των τμημάτων να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων 

2,98, Q19 οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί διευθυντές / προϊστάμενοι καθοδηγούν τους 

εργαζόμενους 2,94, Q20 Οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί διευθυντές / προϊστάμενοι της 

υπηρεσίας μου αναζητούν διαρκώς ευκαιρίες μάθησης 3,10, Q21 οι πολιτικοί και 

υπηρεσιακοί διευθυντές / προϊστάμενοι φροντίζουν ώστε οι υπηρεσίες να ενεργούν 

σύμφωνα με τις αξίες και αρχές του οργανισμού 2,93. Ο συνολικός Μ.Ο. για το 

επίπεδο της κοινωνίας είναι 17,3226 (max score 30). Οι εργαζόμενοι φαίνεται πώς 
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δεν μπορούν να αποφασίσουν θετικά ή αρνητικά στις παραπάνω απόψεις. Υπάρχει 

μία σύγχυση σε σχέση με αυτό το επίπεδο με εξαίρεση θα λέγαμε την Q16 στην οποία 

μάλλον συμφωνούν ότι διαφωνούν. 

Τέλος, η μεταβλητή ΟΜ (organization learning) την οποία και ερευνούμε 

δίνει Μ.Ο 58,016, (max.score 105) εμφανίζεται λίγο πάνω από τον αριθμητικό Μ.Ο 

των απόψεων. Το συνολικό σκορ είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης που 

επικρατεί στους ΟΤΑ και δείχνει την αδυναμία τους να χαρακτηριστούν ως 

οργανισμοί μάθησης. 

5.2 Ανάλυση Συσχέτισης (Correlation Analysis)  

 

Η ανάλυση συσχέτισης των δημογραφικών με την οργανωσιακή μάθηση δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική σε καμία μεταβλητή. 

5.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας  

5.3.1 Ατομικό επίπεδο 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν το ατομικό επίπεδο 

επιβεβαιώνεται η Η1: η μάθηση στους ΟΤΑ αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο σε 

ατομικό επίπεδο. Φαίνεται ότι μόνο το ατομικό επίπεδο μάθησης παρουσιάζει 

ελαφρώς θετικό πρόσημο με βάση τις αντιλήψεις των εργαζομένων. Αυτό 

καταδυκνείει ότι η ανάπτυξη της γνώσης επαφίεται στην εσωτερική θέληση, τα 

προσωπικά κίνητρα, στις ανάγκες και τις πιέσεις που ασκεί το περιβάλλον.  

 Η σχετικά χαμηλή βαθμολογία μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 

σύνηθες για τις δημόσιες υπηρεσίες να υπάρχουν υπάλληλοι που: α) ενώ στην 

πλειοψηφία τους γνωρίζουν πώς να λάβουν τη γνώση δεν προβαίνουν σε κανένα 

βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση (συνήθως διότι πιστεύουν ότι θα επιφορτηθούν με 

περισσότερη και σημαντικότερη από άποψη ευθύνης εργασία ή διότι δεν είναι 

επιβεβλημένη) β) κατέχουν τα τεχνολογικά μέσα αλλά δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν είτε από άγνοια είτε για λόγους όπως π.χ. έλλειψη εμπιστοσύνης στην 

τεχνολογία, ή προτίμηση άμεσης επαφής με τον άνθρωπο ή αντίστασης στην αλλαγή. 

Εξετάζοντας την ατομική μάθηση μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο εντοπίζονται 

κάποια γκρίζα σημεία που ενισχύουν την αδυναμία μάθησης στους ΟΤΑ. Έτσι λ.χ. ο 

τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι προσλήψεις, μέσα από πλαίσια πελατειακής λογικής 

και όχι πραγματικών αναγκών. Μέχρι πρόσφατα η συνήθης τακτική στελέχωσης των 
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οργανισμών ήταν να προηγούνται οι προσλήψεις των περιγραμμάτων εργασίας
37

 με 

συνέπεια την συσσώρευση πλήθους υπαλλήλων με χαμηλά προσόντα, απουσία 

δεξιοτήτων, σχεδόν ανύπαρκτη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, με μερική ή καθόλου 

εξειδίκευση. Αυτή η τακτική σε συνδυασμό με τη μονιμότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων, είχε και εξακολουθεί να έχει, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα, ως 

αποτέλεσμα να υφίστανται οργανώσεις με χαμηλή αποδοτικότητα. 

 Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μία σημαντική τάση ορισμένων 

υπαλλήλων προς την επιμόρφωση και κατάρτιση (κυρίως μέσα από μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών) είτε για λόγους προσωπικής ανάπτυξης είτε για λόγους που 

συσχετίζονται με την κατοχή θέσεων ευθύνης. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις 

δημιουργεί μία σημαντική απόκλιση σε γνωστικό επίπεδο, μεταξύ των υπαλλήλων 

του ιδίου τμήματος/γραφείου. Οι συνέπειες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. 

Δηλαδή εάν υπάρχει καλό κλίμα και διάθεση συνεργασίας, η γνώση που λαμβάνουν 

τα άτομα τη μοιράζονται, γίνονται κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτές και φορείς 

μάθησης για όλους. Εάν όμως υπάρχει κλίμα ανταγωνισμού ή αδιαφορίας τότε η 

γνώση συσσωρεύεται σε μενονωμένα άτομα τα οποία καλούνται συνήθως να 

ανταπεξέλθουν σε μεγαλύτερο όγκο εργασίας, να δημιουργούνται ανισότητες και να 

θίγεται το αίσθημα δικαιοσύνης. Αντίστοιχα μηνύματα μπορεί να λάβει και από την 

οργάνωση ή την ηγεσία. Έτσι ο υπάλληλος που αναζητά τη γνώση μέσα από τυπικά 

πλαίσια ή άτυπους φορείς (δίκτυα, επαγγελματικές ενώσεις, κλπ) μπορεί να βρεθεί 

αντιμέτωπος με ένα υποστηρικτικό ή μη περιβάλλον (πχ με την εισαγωγή εκ μέρους 

της οργάνωσης συστημάτων διαμοιρασμού της γνώσης, την παροχή πόρων για τη 

βελτίωση του τρόπου εργασίας κ.α). Στην πρώτη περίπτωση αυτό μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο για κάποιον εργαζόμενο ενώ στη δεύτερη τροχοπέδη και να 

επιφέρει συναισθήματα απογοήτευσης και αδιαφορίας για την εργασία στο μέλλον. 

  Μία άλλη οπτική σε σχέση με τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, 

είτε αυτά αφορούν μεταπτυχιακά προγράμματα, είτε προγράμματα που υλοποιεί το 

ΙΝΕΠ έχει να κάνει με τον τρόπο που παρέχουν τις γνώσεις. Έτσι πολλά από αυτά 

επικεντρώνονται στο θεωρητικό πλαίσιο της γνώσης και αφήνουν λιγότερο χώρο ή 

καθόλου στη βιωματική μάθηση. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης δίνει τη δυνατότητα 

στους υπαλλήλους να επεξεργαστούν καλύτερα τις πληροφορίες, να κατανοήσουν σε 

βάθος τη γνώση, να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και βοηθά στην συνολική 

                                                             
37 http://apografi.gov.gr/perigrammata/per_thesmiko.html 
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κατανόηση των άλλων επιπέδων μάθησης.  Η πεποίθηση όμως εκ μέρους κάποιων 

υπαλλήλων, ότι ενδεχομένως η επένδυση χρόνου κυρίως από μέρος τους σε τέτοια 

προγράμματα, δεν θα αποδώσει αντίστοιχα αποτελέσματα στην εργασία, 

αποθαρρύνει την συμμετοχή τους. 

Τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση της έρευνας συμφωνούν με 

αυτά των Seymoar, Mullard και Winstanley (2009) δηλαδή, ότι το ατομικό επίπεδο 

μάθησης είναι το σημαντικότερο για τις πόλεις. Στη συγκεκριμένη έρευνα βέβαια, το 

συλλογικό όραμα αντικατοπτρίζει το ατομικό με συνέπεια η ατομική μάθηση να 

αποτελεί προτεραιότητα των υπαλλήλων οι οποίοι την αναζητούν μέσα από άτυπα 

κανάλια και ομότιμους. Η συντριπτική πλειοψηφία 80% βέβαια φαίνεται πώς 

συμβουλεύεται τους συναδέλφους τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο 

πρόβλημα. 

Κοινό τόπο βρίσκουν τα αποτελέσματα και με τα ευρήματα των Pawluczuk 

και Ryciuk (2014) σε δήμους της Πολωνίας, όπου το ατομικό επίπεδο μάθησης 

βρίσκεται υψηλότερα από τα υπόλοιπα. Χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα στην 

ερώτηση – άποψη: οι εργαζόμενοι βοηθούν ο ένας τον άλλο στην εκμάθηση νέων 

πραγμάτων όπου το 75% περίπου των ερωτώμενων συμφώνησε με αυτήν την άποψη. 

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν κυρίως γενικοί γραμματείς, 

δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. 

5.3.2 Επίπεδο Ομάδας 

 

Το επίπεδο ομάδας στους ΟΤΑ αποδυκνείεται χαμηλό καθώς τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η γνώση δεν κατευθύνεται από το άτομο σε 

άλλους ανθρώπους.  Συνεπώς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μάθηση στους 

ΟΤΑ αποτελεί μία συλλογική διαδικασία. Οι αιτίες μπορούν να αναζητηθούν τόσο σε 

γενικούς παράγοντες όπως η κουλτούρα ενός οργανισμού, όσο και σε ειδικότερους 

λόγους (λ.χ. νέοι κανονισμοί, συχνή αλλαγή προσώπων εργαζομένων και διοίκησης). 

Ομάδες εργασίες στους ΟΤΑ συγκροτούνται συνήθως για την υλοποίηση ενός έργου 

που στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την συμβολή σε πιλοτικά προγράμματα 

της γενικής κυβέρνησης. Οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών συνήθως δεν 

συνεργάζονται σε επίπεδο τμημάτων παρά μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος 

(λ.χ. υποβολή πρότασης σε πρόγραμματα ΕΣΠΑ, στην οποία μπορούν να 

συμμετέχουν πάνω από ένα τμήματα) ή εάν τους δοθεί εντολή από την πολιτική 

ηγεσία να υλοποιήσουν σε συνεργασία κάποιο έργο. Γενικότερα η έλλειψη 
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κουλτούρας μάθησης σε συνεργατικό επίπεδο απορρέει από την απουσία: α) 

πολιτικών με αντίστοιχο προσανατολισμό,  β) πόρων και υποδομών που θα 

αναπτύξουν τον εργαζόμενο της γνώσης και την ομάδα, γ) εμπιστοσύνης και άνεσης 

μεταξύ των υπαλλήλων ώστε να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα οποιασδήποτε 

ομαδικής εμπειρίας, ως ευκαιρία μάθησης. 

 Τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση της έρευνας δε συμφωνούν 

με αυτά των Seymoar, Mullard και Winstanley (2009), καθώς εκεί παρατηρείται ότι 

μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων συμβουλεύεται την ομάδα ομότιμών τους και τις 

ομάδες τους είτε αυτές προέρχονται από το τμήμα που εργάζονται είτε από 

διαφορετικά τμήματα.  

 Παρόμοια τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δε συμφωνούν και με τα 

αποτελέσματα των Pawluczuk και Ryciuk (2014) όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη 

ομαδικής μάθησης σε υψηλό ποσοστό. 

5.3.3 Επίπεδο Οργάνωσης 

 

 Αντίστοιχα με το ομαδικό επίπεδο διαμορφώνονται και τα αποτελέσματα 

στο οργανωσιακό επίπεδο. Έτσι αναφορικά με την Η2: οι ΟΤΑ δεν έχουν 

θεσμοθετημένες διαδικασίες μάθησης και διαχείρισης γνώσης, είναι ξεκάθαρο ότι οι 

εργαζόμενοι συμφωνούν στην ηχηρή απουσία θεσμοθετημένων διαδικασιών, 

πρακτικών και δομημένων ρουτινών που να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. 

Δεν υπάρχουν συστήματα μέτρησης αλλά ούτε και διαχείρισης της γνώσης στους 

οργανισμούς. Επιπλέον, οι οργανώσεις των ΟΤΑ δεν εφαρμόζουν κίνητρα 

αναγνώρισης και υποστήριξης ανάπτυξης της γνώσης για τους εργαζόμενους.  

  Αν και μία μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων σε ατομικό επίπεδο αναζητούν 

τη γνώση, η επικρατούσα νοοτροπία και κουλτούρα της ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης δεν ευνοεί την επιτυχή ανάπτυξη της σε οργανωτικό επίπεδο. Παρά τις 

κάποιες εξαιρέσεις, καταδυκνείεται ότι η οργανωσιακή μάθηση δεν αποτελεί στόχο 

των διαχειριστών ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες ανάμεσά τους: η επιφόρτιση των ΟΤΑ με πολλά αντικείμενα, η έλλειψη 

ικανού και έμπειρου προσωπικού, ο εφησυχασμός στην εργασιακή σταδιοδρομία 

ανάμεσα στους υπαλλήλους, ο μυωπικός συνδικαλισμός που προτάσσει το 

συντεχνιακό και όχι το κοινό συμφέρον κ.α.  

 Η υιοθέτηση διαδικασιών δια βίου μάθησης θα πρέπει να υποστηρίζονται με 

νομοθετικό πλαίσιο και να εφαρμόζονται ταυτόχρονα με την ίδια ταχύτητα σε όλους 
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τους οργανισμούς. Η έλλειψη κατάρτισης και τεχνογνωσίας του προσωπικού, δεν 

αφορά απλά την απουσία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αλλά και την 

γενικότερη εκπαίδευση σε θέματα του ρόλου της δημόσιας διοίκησης και του 

δημόσιου λειτουργού. Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα σημεία, δεν υπάρχει 

αντίληψη του ρόλου και των επιμέρους αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, με 

αποτέλεσμα την έλλειψη συνεργασίας τόσο εντός όσο και μεταξύ διαφορετικών 

υπηρεσιών. Τα συστήματα και οι διαδικασίες είναι καθοριστικής σημασίας για τον 

προσδιορισμό των δεδομένων που συλλέγονται και παρακολουθούνται. Μια 

διαδικασία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σωρευτική μάθηση σε ότι αφορά τον  

καλύτερο τρόπο εκτέλεσής της. Ο Garvin (1993) υποστήριξε ότι οι περισσότερες 

οργανώσεις απέτυχαν επειδή δεν αναγνώρισαν έγκαιρα ότι η συνεχής βελτίωση 

εξαρτάται από τη συνεχή μάθηση. Ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον απαιτεί οι 

οργανώσεις να παράγουν εξίσου γρήγορες αντιδράσεις και να προσαρμόζονται 

συνεχώς προκειμένου να επιβιώνουν και ευημερούν (Axson, 2010, Porras & Silvers, 

1991). 

 Αναπτύσσοντας μια κατανόηση της πρόκλησης στην αλλαγή τόσο της 

γνώσης όσο και της συμπεριφοράς, είναι σαφές ότι η δυνατότητα να ξεφύγει η 

Δημόσια Διοίκηση από μια υπάρχουσα σειρά πεποιθήσεων θα απαιτήσει την 

αντιμετώπιση ανταγωνιστικών ομάδων πεποιθήσεων για μια χρονική περίοδο. 

Φυσικά θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ότι εάν αυτές οι αλλαγές αφορούσαν 

τον πλήρη μετασχηματισμό πρακτικών πιθανότατα θα βρει αντιμέτωπους πολλούς 

“βολεμένους” στη ρουτίνα τους. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να 

δούμε επιτέλους δραματικές αλλαγές στη στρατηγική, μόνο που αυτή χρειάζεται 

πολλή προσπάθεια για να επιτευχθεί και να υιοθετηθεί από τη βάση της οργάνωσης. 

 Η πολιτική ηγεσία είναι αυτή η οποία δίνει το όραμα και χαράσσει τις 

στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Είναι αυτή που πρέπει να επιβραβεύει τη 

μάθηση, να αναπτύσσει συστήματα κινήτρων και να οικοδομεί εμπιστοσύνη μεταξύ 

των εργαζομένων και μεταξύ ηγεσίας και εργαζομένων. Είναι αυτή που πρέπει να 

αποτινάσει το προσωπικό όφελος και να επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας 

οργάνωσης με αξίες και κουλτούρα μάθησης που μπορεί να εμπνεύσει και να 

κινητοποιήσει τους εργαζόμενους προς συμφέρον τόσο της οργάνωσης αλλά και 

συνολικά της κοινωνίας. Σε επίπεδο ηγεσίας η αντιμετώπιση της οργανωσιακής 

μάθησης με πολιτικούς όρους πρέπει να εστιάσει σε ολοκληρωμένα και μακρόπνοα 

σχέδια συμβατά με στρατηγικούς στόχους. Αντίστοιχα, πρέπει να δοθεί ανάλογη 
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έμφαση σε ένα σαφέστερο καθορισμό αρμοδιοτήτων και ρόλων των διάφορων 

φορέων αλλά και στην κουλτούρα και υποχρέωση διαμοιρασμού δεδομένων ή 

συστημάτων μεταξύ διαφορετικών φορέων του δημοσίου έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

αναζήτηση κάθε φορά ad hoc λύσεων. Απαιτείται λοιπόν η σχεδίαση της στρατηγικής 

της οργανωσιακής μάθησης από την κορυφή. Έτσι αποφεύγονται οι πρόσκαιρες και 

αποσπασματικές λύσεις στις ανάγκες των φορέων εξυπηρετώντας τη στρατηγική 

μόνο κατ’ όνομα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να μπουν τα θεμέλια μίας 

κουλτούρας μάθησης στην οποία οι υπάλληλοι μπορούν να διακρίνουν την 

χρησιμότητα της τόσο στο ατομικό όσο και στο οργανωτικό επίπεδο. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για το οργανωσιακό επίπεδο 

συμφωνεί με αυτή των Seymoar, Mullard & Winstanley (2009) καθώς και αυτοί 

επισημαίνουν ότι η αποθήκευση γνώσης ή η εταιρική μνήμη δεν είναι επίσημα 

οργανωμένη στις πόλεις του δικτύου που διεξήχθη η έρευνα.  

5.3.4  Δια-οργανωτικό ή Κοινωνικό Επίπεδο 

 

Σε ότι αφορά το τελευταίο επίπεδο μάθησης τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεικνύουν ότι μάλλον οι πολιτικές που ή δεν εφαρμόζονται στους ΟΤΑ 

αδυνατούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι έχουν ως σημαντικό στόχο την 

κατανόηση και διασύνδεση με το περιβάλλον, τόσο το εσωτερικό όσο και το 

εξωτερικό. Συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται η H3: οι στρατηγικές της 

πολιτικής/υπηρεσιακής ηγεσίας δεν διευκολύνουν την μάθηση.  Η συνεργασία και 

αλληλεπίδραση των εργαζομένων των ΟΤΑ με άλλους φορείς, πολίτες αλλά και με 

τους ηγέτες δεν είναι τόσο ισχυρές όσο απαιτούν οι εξελίξεις. Μία από τις αιτίες θα 

μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση δεν δρα σε ελεύθερο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς η σύναψη συμμαχιών και κοινοπραξιών δεν 

αποτελεί μία συνηθισμένη επιλογή. 

  Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί διοικούντες 

ενδιαφέρονται για την προσωπική τους μάθηση δεν φαίνεται ότι μεταφέρουν αυτή τη 

γνώση στην οργάνωση. Αλλά για να υπάρξει ουσιαστική μάθηση σε όλα τα επίπεδα 

θα πρέπει ένας οργανισμός να εργάζεται με τα άτομα τόσο σε ατομικό όσο και σε 

επίπεδο ομίλου. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οι υπάλληλοι ενός ΟΤΑ πώς ενδέχεται 

π.χ. να επηρεάσουν την εργασία τους ενδεχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις ή 

νομοθετικές ρυθμίσεις. Η κατανόηση και ανταπόκριση στο περιβάλλον συνεπάγεται 

και την συνεργασία με εξωτερικούς φορείς από διαφορετικούς κλάδους.  
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Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δε συνάδουν απόλυτα με αυτά των 

Seymoar, Mullard & Winstanley καθώς εκεί παρατηρείται εξωστρέφεια και 

αλληλεπίδραση των εργαζομένων με το εξωτερικό περιβάλλον και συνεργασία με 

αντίστοιχους οργανισμούς. Από την άλλη βέβαια, η μάθηση εκεί δεν συμβαίνει 

ομοιόμορφα στους οργανισμούς. Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια ή επαφές 

με ομότιμους αποκτούν μεγαλύτερη έκθεση σε καινοτόμες ιδέες αλλά αυτοί δεν είναι 

συνήθως σε θέση να εξασφαλίσουν μια συστηματική μεταφορά αυτής της γνώσης. 

Συχνά αυτοί οι άνθρωποι είναι ηγέτες και έχουν προσωπικά κίνητρα για να 

παρακολουθήσουν συνέδρια προκειμένου να συνεχίσουν και να προχωρούν την 

προσωπική και επαγγελματική τους μάθηση. 

Αντίστοιχα η έρευνα των Pawluczuk και Ryciuk (2014) κατέδειξε ένα σχετικά 

υψηλό οργανωσιακό επίπεδο μάθησης το οποίο αναπτύσσεται σε ένα ελεύθερο και 

υποστηρικό περιβάλλον γεγονός που δεν συγκλίνει με τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας. 

5.3.5 Οργανωσιακή Μάθηση στους ΟΤΑ 

 

 Κλείνοντας τη συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα της έρευνας 

εξετάζουμε το γενικό ερώτημα το οποίο ήταν και το κυρίαρχο της παρούσας μελέτης, 

δηλαδή: πώς λειτουργεί η μάθηση στους ΟΤΑ; Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι δεν υπάρχει ΟΜ στους ΟΤΑ και κατ’ επέκταση δεν 

μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλάμε για οργανισμούς μάθησης. Ομως οι ΟΤΑ 

όπως και κάθε άλλος οργανισμός που επιβιώνει ακόμη και εάν δεν έχει 

θεσμοθετημένες διαδικασίες, μαθαίνει με κάποιο τρόπο. Εκτιμάται ότι οι ΟΤΑ 

ακολουθούν την προσαρμοστική μάθηση (single loop). Λύνουν δηλαδή τα 

προβλήματα όταν παρουσιάζονται αγνοώντας τα θεμελιώδη ζητήματα που 

ενδεχομένως το προκαλούν.  

Οι αιτίες για την απουσία ΟΜ θα μπορούσαν να αναζητηθούν στην έλλειψη 

οράματος ευρύτερα για τη Δημόσια Διοίκηση ή τη χώρα κάτι το οποίο δε διευκολύνει 

την επιτυχή ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων ή πολιτικών για τη δια βίου μάθηση 

και ειδικότερα την ΟΜ των ΟΤΑ ενώ ταυτόχρονα εντείνει τον κατακερματισμό στην 

ανάπτυξή τους. Οι κλασικοί θεωρητικοί της οργάνωσης παρουσιάζουν τις οργανώσεις 

ως ορθολογικές δομές στις οποίες η ισχύς ακολουθεί την αλυσίδα της διοίκησης και 

στις οποίες οι διαχειριστές νομιμοποιούν την εξουσία (Luthans,1995). Οι οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν αναμφίβολα πολιτικά περιβάλλοντα μέσα στο 
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πλαίσιο των οποίων διαμορφώνονται οργανωσιακές συμπεριφορές. Παρά τις 

μεταρρυθμίσεις που έχουν εισάγει τα ανεπτυγμένα κράτη, και συγκεκριμένα η 

Ελλάδα, δεν έχει επιτευχθεί η υιοθέτηση αντικειμενικής και ανεξάρτητης πολιτικής 

στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων και ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. 

Οι Liao, Chang και Wu (2010) υποστηρίζουν ότι στην οικονομία της γνώσης, 

η μόνη  σταθερά είναι η αλλαγή, και ως εκ τούτου η δύναμη της γνώσης γίνεται ένας 

πολύ σημαντικός πόρος για τη διατήρηση μιας πολύτιμης κληρονομιάς και τη 

δημιουργία βασικών ικανοτήτων τόσο στο άτομο όσο και στον οργανισμό. Η γνώση 

έχει καταστεί ένα σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας τόσο για έναν 

οργανισμό όσο και για ένα έθνος (Pinelli, Barclay, Kennedy & Bishop, 1997). 

 Η θεσμοθέτηση διαδικασιών μάθησης θα πρέπει να αφορά τόσο τους 

υπηρεσιακούς όσο και τους θεσμικούς παράγοντες. Οι εκάστοτε διοικούντες αιρετοί, 

προερχόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους τοποθετούνται σε θέσεις 

ευθύνης δίχως προηγούμενη εμπειρία. Αυτό έχει ως συνέπεια να πελαγοδρομούν 

ανάμεσα σε απόψεις και διαδικασίες, να ασκούν πιέσεις στους υπαλλήλους 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα 

γραφειοκρατικά συστήματα, να δημιουργούν δίκτυα ανάμεσα στους υπαλλήλους 

προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς απέναντι στη νομοθεσία και γενικότερα να 

αδυνατούν να λειτουργήσουν ως συνεχιστές της κρατικής μηχανής. Θεωρείται λοιπόν 

φρόνιμο να υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο υποχρεωτικής επιμόρφωσης των αιρετών πριν 

αναλάβουν κάποιον τομέα πολτικής, έτσι ώστε να έχουν μία σφαιρική άποψη 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αλλά και μία ειδικότερη σχετικά με τον τομέα 

που θα υπηρετήσουν. 

  Η έλλειψη συνέχειας των προσώπων στη Δημόσια Διοίκηση έχει πολλές 

φορές ως συνέπεια τις ανατροπές των στρατηγικών προκαλώντας σύγχυση και 

ασυνέχεια στη Δημόσια Διοίκηση. Οι συχνές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου σε 

συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί, καθώς και ο αναποτελεσματικός 

σχεδιασμός διεργασιών μπορεί να οδηγήσουν σε κατασπατάληση πόρων, 

εγκατάλειψη έργων και αναποτελεσματική διοίκηση. Οι ηγέτες για να μπορούν να 

δουν και να γεφυρώσουν το κενό ανάμεσα στην παρούσα κατάσταση και στην 

επιθυμητή πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση ενστερνιζόμενοι την ιδέα 

του Οργανισμού που μαθαίνει. 

 Αντίστοιχα οι υπηρεσιακοί διευθυντές θα πρέπει να δίνουν περισσότερη 

βαρύτητα στη διαχείριση και ανάπτυξη της μάθησης. Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια 
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απαιτείται: α) η πλήρης υποστήριξη από το οργανωτικό πλαίσιο και β) η ύπαρξη 

κινήτρων, δέσμευσης, γνώσης και ικανότητας δημιουργίας ενίσχυσης ενός 

μαθησιακού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί τα υφιστάμενα συστήματα και τις 

διαδικασίες της οργάνωσης. 

Η οργανωσιακή μάθηση χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο/πολιτική που θα 

έχει ως σημείο εκίνησης αλλά και σύμπλευσης τον στρατηγικό σχεδιασμό του κάθε 

υπουργείου, ΟΤΑ, διεύθυνσης, τμήματος. Η υιοθέτηση από πλευρά διοίκησης μίας 

κουλτούρας μάθησης θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε βασικές λειτουργίες των ΟΤΑ 

καθώς θα επηρεάσει τομείς όπως η εφαρμογή του ετήσιου επιχειρησιακού 

σχεδιασμού, τα περιγράμματα εργασίας, το σύστημα αξιολόγησης αλλά και 

αξιοποίησης προσωπικού κ.α. Θα επηρεάσει όμως ταυτόχρονα και τους υπαλλήλους 

των ΟΤΑ. Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ενός θεσμοθετημένου πλαισίου μάθησης 

που θα καταστά επιβελημένη την ομαδική και ατομική μάθηση. Επιπλέον, 

ενδεχομένως εάν αυτή συνδεθεί με κίνητρα, μπορεί να δώσει μία ώθηση σε 

υπαλλήλους που μέχρι πρότεινος δεν είχαν ενδιαφέρον ή να παρακινήσει ακόμη 

περισσότερο αυτούς που επιδιώκουν την προσωπική ανάπτυξη με κάθε μέσο. 

Σημαντικός σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να αποτελέσει η 

ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η διάθεση υποδομών και πόρων. Επίσης 

σημαντική κρίνεται και η καθιέρωση συστημάτων αναστοχασμού και αξιολόγησης 

της γνώσης που αποκτήθηκε. Η δημόσια διοίκηση έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει 

νέους τρόπους μάθησης αξιοποιώντας τα τεχνολογικά μέσα αλλά και τις δυνατότητες 

που παρέχουν οι συμπράξεις ή η δικτύωση με άλλους εξωτερικούς φορείς δικτύωσης. 

 Η έρευνα των Pawluczuk και Ryciuk (2014) έδειξε κάποιες διαφοροποιήσεις 

των Ελληνικών ΟΤΑ σε σχέση με την κουλτούρα μάθησης των Πολωνικών δήμων 

αφού οι αντιλήψεις εκεί φαίνεται ότι ακουμπούν στέρεα σε θετικό πρόσημο. Οι 

απόψεις που συνδέονται με την ατομική, ομαδική, οργανωσιακή και κοινωνική 

μάθηση καταδεικνύουν την διακριτή ύπαρξή τους σε αντίθεση με τη δική μας έρευνα 

που θα λέγαμε ότι υπάρχει μία σύγχυση στους εργαζομένους. Στην συγκεκριμένη 

βέβαια έρευνα τα αποτελέσματα προήλθαν από απαντήσεις αξιωματούχων με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο (το οποίο συνάδει με το προφίλ του δικού μας δείγματος) οι 

οποίοι όμως ενδεχομένως για προσωπικά κίνητρα να εμφάνισαν μία καλύτερη από 

την πραγματική εικόνα προς τα έξω. Ίσως αντίστοιχη έρευνα σε εργαζομένους να 

έδειχνε αποτελέσματα πιο κοντά στα δικά μας. 
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Σημαντική απόκλιση συναντάται και στην έρευνα των Seymoar, Mullard και 

Winstanley (2009) όπου τα αποτελέσματα καταδυκνείουν σημαντικό επίπεδο 

οργανωσιακής μάθησης σε όλα τα επίπεδα. 

Κεφάλαιο 6 

6.1 Συμπεράσματα 

 

  Πρωταρχικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις 

των εργαζομένων σχετικά με την ΟΜ στους ΟΤΑ. Το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο 

οποίο βασίστηκε η έρευνα είναι το πλαίσιο μάθησης Dimension of Learning 

Organization Questionnaire (DLOQ) που ορίζουν οι Watkins και Marsick (1997) το 

οποίο ενσωματώνει και τις δύο έννοιες ή ρεύματα: οργανωτική μάθηση και 

οργανισμός μάθησης. Η πρώτη αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που αποτελούν μια 

οργάνωση και η δεύτερη τις δομές και την κουλτούρα που δημιουργεί ο κοινωνικός 

θεσμός της οργάνωσης. Το μοντέλο αποτελεί μία ολοκληρωμένη θεωρία η οποία 

περιλαμβάνει επτά (7) διαστάσεις που ενθαρρύνουν τη δυναμική διεργασία της 

μάθησης, τα οποία ενσωματώνονται σε τέσσερα διακριτά επίπεδα σε έναν οργανισμό 

μάθησης: i) το ατομικό επίπεδο το οποίο αποτελείται από δύο διαστάσεις της ΟΜ, 

δηλαδή τη συνεχή μάθηση, το διάλογο και την έρευνα, ii) το επίπεδο ομάδας, το 

οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο την ομάδικη μάθηση όσο και τη συνεργασία της 

ομάδας, iii) το οργανωτικό επίπεδο το οποίο έχει δύο διαστάσεις ΟΜ, δηλαδή τα 

ενσωματωμένα συστήματα και την ενδυνάμωση και τέλος iv) το 

παγκόσμιο/κοινωνικό επίπεδο, το οποίο αποτελείται από δύο διαστάσεις ΟΜ, δηλαδή 

τη σύνδεση των συστημάτων και τη στρατηγική ηγεσία. 

Με βάση το μοντέλο DLOQ ο οργανισμός πρέπει να: (1) δημιουργεί ένα 

περιβάλλον που συνεχώς υποστηρίζει τη μάθηση, (2) προωθεί την έρευνα και το 

διάλογο, (3) ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομάδα (4) δημιουργεί συστήματα για 

τη σύλληψη και το διαμοιρασμό της μάθησης, (5) ενδυναμώνει τους ανθρώπους προς 

ένα συλλογικό όραμα, (6) φροντίζει για τη σύνδεση της οργάνωσης με το περιβάλλον 

της, και τέλος (7) έχει ηγέτες που παρέχουν στρατηγική υποστήριξη για να επιτευχθεί 

η μάθηση. 

Καταρχάς η εφαρμογή της κλίμακας DLOQ στην ελληνική πραγματικότητα 

απέδειξε πως πρόκειται για ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ΟΜ καθώς ο 
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έλεγχος αξιοπιστίας στο υπό μελέτη δείγμα, με τον a του Cronbach εμφανίστηκε 

ιδιαίτερα υψηλός  a= 0,954.  

Αυτό που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι γενικότερα η ΟΜ στην ελληνική 

τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Σημαντικότερος παράγοντας 

μάθησης αποδυκνείεται η ατομική μάθηση η οποία συγκεντρώνει και τους 

μεγαλύτερους μέσους όρους από όλες τις διαστάσεις. Ιδιαίτερα η αλληλοβοήθεια 

μεταξύ συναδέλφων φαίνεται πώς αποτελεί την πιο συνηθισμένη διαδικασία 

άντλησης και μεταφοράς γνώσης ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία 

η παροχή δυνατότητας επιμόρφωσης εντός και εκτός υπηρεσίας. Σε επίπεδο ομάδας 

φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να διατυπώσουν ελεύθερα την 

άποψή τους και να επαναθεωρήσουν αποφάσεις μετά από συλλογικές συζητήσεις 

κάνουν όμως ένα βήμα πίσω, σχετικά με το εάν η διοίκηση θα λάβει σοβαρά τις 

επισημάνσεις τους πριν ενεργήσει.  

Σε επίπεδο οργάνωσης τα ευρήματα κατέδειξαν την έλλειψη ΟΜ καθώς 

αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά η απουσία: συστημάτων μέτρησης της απόκλισης 

μεταξύ τρέχουσας και αναμενόμενης απόδοσης, αξιολόγησης των πόρων που 

δαπανώνται για κατάρτιση, συστημάτων αποθήκευσης και διαμοιρασμού της γνώσης.  

Σε ότι αφορά την κατάσταση σε κοινωνικό επίπεδο την πλειοψηφία των αρνητικών 

απαντήσεων συγκέντρωσε η άποψη ότι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να σκέφτονται 

υπό το πρίσμα μίας ευρύτερης προοπτικής. Από την άλλη οι γνώμες διχάζονται σε  

θέματα μάθησης και καθοδήγησης που σχετίζονται με τους υπηρεσιακούς και 

πολιτικούς διευθυντές. 

Σχετικά με το εαν υπάρχει διαφοροποίηση στην αντίληψη των οργανωσιακών 

μαθησιακών πρακτικών  και της προώθησης της συνεχιζόμενης μάθησης σε ατομικό, 

ομαδικό, οργανωτικό ή κοινωνικό επίπεδο που να σχετίζεται με κάποιο από τα 

δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, έτη προυπηρεσίας, έτη στην υπάρχουσα θέση, 

θέση στην ιεραρχία και επίπεδο εκπαίδευσης) δεν βρέθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των άνω μεταβλητών. 

6.2 Προτάσεις για το μέλλον 

 

Καθώς η έρευνα περιορίστηκε στις αντιλήψεις των εργαζομένων κρίνεται σκόπιμο 

περαιτέρω διερεύνηση του θέματος η οποία μπορεί να συνδυαστεί με ποιοτική έρευνα 

στους αξιωματούχους των ΟΤΑ αλλά και στους εργαζόμενους προκειμένου να: α) 

αναζητηθούν οι αιτίες για τις οποίες δεν υπάρχει ΟΜ στους ΟΤΑ, έτσι ώστε να 
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αποτελέσουν σημείο εκκίνησης βελτιωτικών μέτρων β) συγκριθούν τα αποτελέσματα 

με άλλες αντίστοιχες έρευνες γ) αναζητηθούν οι τομείς που με βάση την αντίληψη 

των υπαλλήλων χρειάζονται βελτίωση δ) να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.  

6.3 Περιορισμοί 

 

Είναι γεγονός ότι η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε δεν επιτρέπει 

τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Είναι επίσης αποδεκτό ότι οι δειγματοληπτικές 

έρευνες διακρίνονται από περιορισμένη εγκυρότητα και μεγαλύτερη αξιοπιστία 

(Ζαφειρόπουλος, 2011). Ασφαλώς και ένα μικρό δείγμα όπως αυτό που μελετήθηκε 

στην παρούσα έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όλους τους ΟΤΑ και κατά 

συνέπεια δεν μπορεί να γενικευτεί, παρόλα αυτά εκτιμάται ότι καταδεικνύει τα 

βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τη μάθηση και 

τις πολιτικές των οργανισμών. Συνεπώς οι περιορισμοί συνίσταται στα: α) αποτελεί 

έρευνα πεδίου στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης που διενεργήθηκε με δείγμα 

ευκολίας και τα αποτελέσματά δεν μπορούν να γενικευτούν ούτε να υπολογιστεί 

σφάλμα εκτίμησης β) η έρευνα υπόκειται στους περιορισμούς που εμπίπτουν οι 

δειγματοληπτικές έρευνες. 

Επίλογος 

 

 Η ΟΜ είναι ωφέλιμη σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία στην οποία η 

γνώση δεν αποτελεί μία σπάνια πηγή και ο καθένας διακρίνεται από την ικανότητά 

του να επιλέγει τη σωστή γνώση την κατάλληλη στιγμή. Η γνώση δομείται 

κοινωνικά, παρά κατευθύνεται από εξωτερικούς παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο ότι 

διαφορετικά επίπεδα ενός οργανισμού βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας 

μάθησης. Η διεργασία μάθησης όταν καθοδηγείται από σαφείς στόχους αποφέρει 

οφέλη τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και κατ’ επέκταση οργανωσιακό 

επίπεδο. Η σημασία ανάπτυξης μαθησιακής κουλτούρας για τους οργανισμούς είναι 

πλέον επιβεβλημένη στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον στο οποίο καλούνται 

να επιβιώσουν. Ακριβώς όπως ένα άτομο που παύει να μαθαίνει καθίσταται στάσιμο, 

ένας οργανισμός που δεν αντιμετωπίζει ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον γίνεται 

επίσης "δυσλειτουργικός". Ένας οργανισμός μάθησης είναι αυτός που υποστηρίζει 

και ενθαρρύνει την μάθηση των ατόμων και ομάδων στην οργάνωση ενώ ταυτόχρονα 

μεταβάλλεται συνεχώς. 
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  Ο δημόσιος τομέας πρέπει να υποστηρίζει με πολιτικές τη συνεχόμενη 

μάθηση των οργανισμών του ώστε να πετυχαίνει την βέλτιστη παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητα. Επιπλέον, η Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται βελτιώσεις σε βασικούς 

τομείς όπως: ενοποίηση και διαχείριση της ως μία οργάνωση, επαγγελματισμός και 

μεγιστοποίηση απόδοσης και δυνατοτήτων των υπαλλήλων, αλλαγή κουλτούρας και 

δομής διαδικασιών, ευελιξία, ανοιχτότητα σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, 

συνεχής μάθησης. Οι σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί καλούνται να μεταβούν σε ένα 

σύστημα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που θα θεμελιώνεται στη δυναμικότητα 

των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων των εργαζομένων και θα 

αναγνωρίζει τη συνεισφορά τους στην οργανωσιακή απόδοση. Οι ΟΤΑ έχουν τη 

δυνατότητα να εφαρμόζουν προγράμματα διαχείρισης της γνώσης τα οποία μπορούν 

να βασίζονται σε εφαρμογές της τεχνολογίας. Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν για να μετατραπούν σε αποτελεσματικούς οργανισμούς μάθησης 

είναι η στήριξη της τοπικής αλλά και κεντρικής ηγεσίας.  
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Παράρτημα Β - (Dimensions of the Learning Organization Questionnaire 

DLOQ) 

 
CONTINUOUS LEARNING 

people help each other learn 

people are given time to support learning 

people are rewarded for learning 

 

DIALOGUE AND INQUIRY 

people give open and honest feedback to each other 

Whenever people state their view, they also ask what others think 

people spend time building trust each other 

 

TEAM LEARNING AND COLLABORATION 

teams/groups have the freedom to adapt their goals as needed 

teams/groups revise their thinking as a result of group discussions or information 

collected 

teams/groups are confident that the organization will act as their 

recommendations 

 

EMBEDDED SYSTEMS 

My organization 

creates systems to measure gaps between current and expected performance 

makes its lessons learned available to all employees 

measures the results of the time and resources spend on training 

 EMPOWERMENT 

My organization 

recognizes people for taking initiatives 

gives people control over the resources they need to accomplish their work 

Supports employees who take calculated risks 

 SYSTEMS CONNECTIONS 

My organization 

encourages people to think from a global perspective 
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works together with the outside community to meet mutual needs 

encourages people to get answers from across the organization when solving 

problems 

 

STRATEGIC LEADERSHIP 

in myorgnization 

leaders mentor and coach those who lead 

leaders continually look for opportunities to learn 

leaders ensure that the organization's actions are consistent with its values 

 
 


