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Περίληψη
O σκοπός της εργασίας είναι να µελετήσει την διαδικασία της καθοδήγησης (cοaching)
στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν πραγµατοποιείται ή όχι,
αν τα στελέχη διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αλλά και τις προσδοκίες από αυτή
την διαδικασία. Η σηµασία της καθοδήγησης είναι αναγνωρισµένη σε όλους τους
οργανισµούς και τις επιχειρήσεις καθώς επιτρέπει την προσαρµογή των νέων κυρίως
στελεχών την οµαλή προσαρµογή τους στα δεδοµένα του εργασιακού τους περιβάλλοντος.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση ερωτηµατολογίου που διανεµήθηκε σε
στελέχη στρατιωτικών τµηµάτων. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση
των απαντήσεων και έγινε εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Με βάση τα παραπάνω
συµπεράσµατα, προτείνονται λύσεις για την υλοποίηση της καθοδήγησης καθώς και µια
πρακτική για την οµαλή εφαρµογή της σε καθηµερινή συχνότητα.

1ο Κεφάλαιο
Γενικά περί Στρατού
1.1 Oι ιδιαιτερότητες του Oργανισµού
O Ελληνικός Στρατός είναι ένας «ζωντανός» οργανισµός µε συγκεκριµένη
αποστολή και µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της
χώρας. Αποτελεί έναν τοµέα που παρατηρούνται καθηµερινές καινοτοµίες οι οποίες
οφείλονται στην αλµατώδη και συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας (η ανάπτυξη των
αµυντικών συστηµάτων αποτελεί «εξαιρετικό» πεδίο εφαρµογής της τεχνολογίας). Η
εφαρµογή της αποστολής, η υλοποίηση του οράµατος της ανώτατης διοίκησης , η
επίτευξη των στρατηγικών στόχων και η διαπεραίωση της καθηµερινής ρουτίνας είναι
αυτά όµως που θα πρέπει να υλοποιηθούν από το ανθρώπινο δυναµικό, τα στελέχη του
Στρατού. Οι επαγγελµατίες στρατιωτικοί είναι αυτοί που καλούνται να επιβλέψουν και
διευκολύνουν την οµαλή εφαρµογή των παραπάνω.
Ο επαγγελµατίας στρατιωτικός αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της ιεραρχίας.
Είναι συνήθως επικεφαλής ενός τµήµατος (το µέγεθος του τµήµατος εξαρτάται από το
βαθµό του) και είναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του. Η φύση της εργασίας
του τον φέρνει από µικρή ηλικία αντιµέτωπο σε καταστάσεις τις οποίες θα κληθεί να
συντονίσει, να εµπνεύσει αλλά και να ελέγξει τα κατώτερα από αυτόν στελέχη και
παράλληλα να έχει την ευθύνη των πράξεών τους προς την ιεραρχία . Εποµένως θα
πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τις απαραίτητες γνώσεις για να δύναται να επιλύει
δύσκολες καταστάσεις γρήγορα και αποτελεσµατικά. Παράλληλα θα πρέπει να είναι
εξοικειωµένος µε την τεχνολογία για να µπορεί να προσαρµόζεται σε κάθε ενδεχόµενη
βελτίωση του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί ή αντικατάστασή του µε νεότερο.
Αυτό που επιθυµεί , επιπλέον , η κάθε ∆ιοίκηση είναι να εµπνέει και ταυτόχρονα
να καθοδηγεί τα στελέχη έτσι ώστε το όραµα της ∆ιοίκησης (η δηµιουργία ενός
αξιόµαχου και ευέλικτου στρατού ) να είναι δυνατό να εφαρµόζεται στην πράξη . Για
την πραγµατοποίηση αυτού του οράµατος θα ήταν θεµιτό να υπάρχουν επικεφαλείς –
ηγέτες που θα στηρίξουν τις αποφάσεις της ιεραρχίας. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο
Richard A. Kidd, (Sergeant Major of the Army (1991-1995))
Soldiers learn to be good leaders from good leaders.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε ένα τέτοιο οργανισµό η καθοδήγηση πρέπει να
αποτελεί βασικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας του και µάλιστα «ο επικεφαλής
του κάθε τµήµατος θα πρέπει να υιοθετεί κάθε δυνατό τρόπο έτσι ώστε να βοηθά τους
υφισταµένους του να αναπτύσσονται» (US FM 6-22, Chap.8 - Developing) . Έτσι
διευκολύνεται η ανάπτυξη και εξέλιξή τους και παράλληλα επιτυγχάνεται η µετατροπή
του οργανισµού «σε έναν οργανισµό που εξελίσσεται». (Renοld et all, 2002).
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αµερικανικός στρατιωτικός κανονισµός περί
ηγεσίας του Στρατού «όλοι οι στρατιωτικοί διοικητές (leaders) έχουν την ευθύνη να
αναπτύσσουν και να καθοδηγούν τα νεότερα (σε βαθµό και ηλικία) στελέχη του στο
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βέλτιστο σηµείο.» (US Army Regulation 600 – 100, Army Leadership, 2007 σελ.5).
Επιπρόσθετα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της ακαδηµαϊκής µόρφωσης θα πρέπει
οι εκάστοτε επικεφαλείς αξιωµατικοί να φροντίζουν και διευκολύνουν την βελτίωση
των υφισταµένων τους µέσω της καθοδήγησης.
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές χώρες έχουν επενδύσει παράλληλα µε την ανάπτυξη
της πολεµικής τεχνολογίας και στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των στελεχών
των Στρατών τους. Το παραπάνω επιτυγχάνεται συνήθως µε την εφαρµογή πρακτικών
στον κόσµο των επιχειρήσεων (όπου ο ανταγωνισµός είναι αδυσώπητος ) και µε την
συνεργασία µεγάλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων (όπου υφίσταται
αέναη αναζήτηση για το βέλτιστο). Έτσι λοιπόν αναζητώντας πρακτικές καθοδήγησης
αρκετές ηγεσίες υιοθέτησαν τις διαδικασίες του cοaching και mentοring.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διαπιστωθεί το επίπεδο καθοδήγησης στις
τάξεις του Ελληνικού Στρατού (και κυρίως στους Αξιωµατικούς του), αν οι σύγχρονοι
επικεφαλείς διαθέτουν δυνατότητες και χαρακτηριστικά καθοδηγητή (cοaching
manager) και αν µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία του cοaching για την
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει σε άλλους στρατούς . Το cοaching
κατά τον Rylatt (1994, σελ.242) :
«is an essential requirement of people management and should be deemed necessary in
all work places»
1.2 Στρατηγικοί Στόχοι Στρατού
Η βασική αποστολή του Στρατού Ξηράς, κατά τον Στρατιωτικό Κανονισµό ΣΚ 201 είναι, να εξασφαλίζει την άµυνα της Χώρας, να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία
και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας.
Πέρα από τα παραπάνω, το έργο του Στρατού Ξηράς παρουσιάζει έντονο
κοινωνικό χαρακτήρα. Κατά τον καιρό της ειρήνης, προσφέρεται κοινωνικό έργο σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς. Σκοπός του προγράµµατος της
κοινωνικής προσφοράς του στρατού είναι η στενότερη σύνδεσή του µε την τοπική
κοινωνία, µέσα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, για τη στήριξη προγραµµάτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνδροµή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Οι
στόχοι του προγράµµατος αυτού, υλοποιούνται µε µέτρα και δράσεις που δεν θίγουν το
κύριο επιχειρησιακό έργο των Ενόπλων ∆υνάµεων, συνεισφέροντας στην τοπική
κοινωνία, ιδιαίτερα σε παραµεθόριες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά.
Στο πλαίσιο αυτό ο στρατός συµβάλει:
• στην κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
• στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών
• στην αναδάσωση και δεντροφύτευση
• στη διάθεση εξειδικευµένου τεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού
• σε επιπρόσθετη υγειονοµική υποστήριξη σε ακριτικές περιοχές
• στην έρευνα και διάσωση
• σε υποστήριξη ∆ιοικητικής Μέριµνας σε ακριτικές περιοχές.
Επιπλέον , τα µόνιµα στελέχη του στρατού αποτελούν τους άξιους πρεσβευτές της
χώρας µας στις δοκιµαζόµενες περιοχές του κόσµου από εµπόλεµες συρράξεις ή
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φυσικές καταστροφές (Κόσσοβο, Αφγανιστάν, Σοµαλία). Με την παρουσία τους εκεί
ενισχύουν τους κατοίκους των περιοχών συνεισφέροντας στην προσπάθεια αυτών των
ανθρώπων να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους. Στα πλαίσια αυτά ο στρατός
συµβάλει µε την οργάνωση ειρηνευτικών αποστολών :
•
•
•
•
•

•

στην κατασκευή κτηρίων
στην αποκατάσταση των έργων υποδοµής
στην παροχή ιατροφαρµακευτικής βοήθειας
στην διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας
στην διατήρηση της τάξης
στην προσφορά τροφίµων, ρουχισµού και εκπαιδευτικών υλικών για ενίσχυση
απόρων οικογενειών, σχολείων και κοινωνικών ιδρυµάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών στόχων, ο στρατός θα πρέπει να
διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένα στελέχη. Ο συντονισµός όµως όλων αυτών
επιτυγχάνεται κάτω από την καθοδήγηση κατώτερων αξιωµατικών (µεσαία στελέχη)
για την εκπαίδευση των οποίων ο στρατός εφαρµόζει ιδιαίτερη πολιτική εκπαίδευσης.
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2ο Κεφάλαιο
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
2.0 Ιστορική Αναδροµή
Η αντίληψη της σηµασίας της καθοδήγησης σαν τρόπος βελτίωσης των ατόµων
υπάρχει σαν πρακτική στην ανθρώπινη κοινωνία από την αρχή της ιστορία της . Στις
παλαιολιθικές εποχές οι παλιότεροι ή οι ποιο επιδέξιοι δίδασκαν στους νεότερους
βασικές αρχές επιβίωσης (κυνήγι, µαγείρεµα, διακόσµηση των σπηλαίων) και
συµπεριφοράς µέσα στην φυλή έτσι ώστε να γίνουν χρήσιµα και αποτελεσµατικά µέλη.
Αυτός ο τύπος της πρακτικής (σε σχέση µε τις δεξιότητες) καθοδήγησης µπορεί να πει
κανείς ότι υπάρχει και στις σηµερινές κοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά µια ποιο σύνθετη
cοaching µορφή που στοχεύει στην αφύπνιση και βελτίωση της αντιληπτικής
ικανότητας του ατόµου, εµφανίζεται στις διδαχές των αρχαίων φιλόσοφων (Σωκράτης,
Πλάτωνας) και στην αρχαία µυθοπλασία µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τους µύθους
του Αισώπου.
Σε κάθε σηµείο της ιστορίας υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα καθοδήγησης από
µεγάλες και φωτισµένες προσωπικότητες αλλά δεν υπήρχε οργάνωση και µεθόδευση
στην πρακτική εφαρµογή της. Στην πραγµατικότητα η όλη διαδικασία του management
ήταν σε χαµηλή προτεραιότητα από τους εργοδότες , (ιδιαίτερα κατά την περίοδο της
βιοµηχανικής επανάστασης όπου υπήρχε η ανάγκη του άµεσου αποτελέσµατος),
πρακτική που ίσχυε µέχρι τα τέλη του 1990. Σε εκείνη την χρονική περίοδο όπου η
οικονοµική κρίση έκανε την εµφάνιση της , οι managers των µεγάλων εταιριών
διαπίστωσαν ότι δεν ήταν οικονοµικά συµφέρον να υποστηρίζουν ανοιχτά
προγράµµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό και στράφηκαν σε αναζήτηση άλλων
λύσεων.
Παράλληλα και οι ίδιες οι διοικήσεις των οργανισµών και εταιρειών άρχισαν να
συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήµατα µιας ποιο εξατοµικευµένης προσέγγισης της
βελτίωσης των στελεχών. Ενώ οι γενικές δεξιότητες (συνυφασµένες µε την
οργανωσιακή κουλτούρα) µπορούν να διδάσκονται σε όλο το εργατικό δυναµικό,
υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σε ορισµένα στελέχη που προµηνύουν ότι τα
τελευταία µε την κατάλληλη «επεξεργασία» θα είναι σε θέση στο µέλλον να
προσφέρουν (αρχικό στάδιο του talent management) ή παράλληλα ένας είδος
εξατοµικευµένης εκπαίδευσης στα διοικητικά στελέχη θα τους επέτρεπε να λαµβάνουν
τις σωστές αποφάσεις (decisiοn making management).
Η ιδέα της οργανωµένης και συστηµατικής καθοδήγησης των εργαζοµένων (µε την
έννοια που υπάρχει σήµερα) άρχισε να αναπτύσσεται από τα τέλη της δεκαετίας του
1980. Αρχικά οι εταιρείες απευθύνθηκαν σε ψυχολόγους προκειµένου να αντιληφθούν
τα κίνητρα και τις ανάγκες των υπαλλήλων. Στην συνέχεια αναπτύχτηκαν
εκσυγχρονισµένες τεχνικές εκπαίδευσης επικεντρωµένες στις ανάγκες της κάθε
εταιρείας κάποιες από τις οποίες αφορούσαν την καθοδήγηση. Από τα µέσα της
δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε αύξηση στην εµφάνιση επαγγελµατιών cοachs που
είχαν σαν αντικειµενικό τους σκοπό την ανάπτυξη των executive στελεχών.
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Έκτοτε αναπτύχτηκε ένας ολόκληρος κλάδος που ασχολήθηκε αποκλειστικά µε
cοaching ενώ παράλληλα αναπτύχτηκε ευρύτατη ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία µε
σχετικές έρευνες και προτεινόµενες τεχνικές. Το 1992 ο Sir John Whitmore, εξέδωσε
το βιβλίο του «Coaching for Performance», µέσα από το οποίο ανέπτυξε µία από τις
ποιο γνωστές τεχνικές που επηρέασαν την εξέλιξη του Cοaching , το µοντέλο GROW
(goal, reality, options, will).
Παράλληλα, αρκετές στρατιωτικές ηγεσίες εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την διαδικασία του επαγγελµατικού cοaching. όπως έχει ήδη αναφερθεί η καθοδήγηση
αποτελεί µια διαδικασία που απαντάται σε όλη την διάρκεια της σταδιοδροµίας ενός
στελέχους λόγω των πολλαπλών καθηκόντων που καλείται να αναλάβει κατά την
εκτέλεση της αποστολής του. Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 αναφέρεται για πρώτη
φορά ο όρος cοaching σε στρατιωτικά εγχειρίδια που αναφέρουν τα χαρακτηριστικά
ενός στρατιωτικού ηγέτη (US FM 600-100 Army Leadership , Mar 1975).
Η τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα όµως, ήταν αυτή που σηµατοδότησε την
λειτουργία του cοaching ως απαραίτητη διεργασία σε ένα διαφοροποιηµένο από τα
µέχρι τώρα δεδοµένα στρατιωτικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Για παράδειγµα ο
Αµερικανικός Στρατός µετά του τέλος του Ψυχρού Πολέµου και µε την εµπλοκή στον
Πρώτο Πόλεµο του Κόλπου αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τις διαδικασίες και να
προσαρµοστεί στα καινούρια ζητούµενα. Έτσι υιοθέτησε νέες τεχνικές εκπαίδευσης
που αποσκοπούσαν µακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη των στελεχών και στην βελτίωση
τους ως στρατιωτικούς ηγέτες – διοικητές ενώ παράλληλα στρατιωτικοί ερευνητές
ανέπτυξαν διαδικασίες που θυµίζουν αρκετά τεχνικές Cοaching.

2.1 Τι είναι τo coaching ….
Το coaching, σύµφωνα µε τον Clutterbuck (1998) είναι µία ρεαλιστική προσέγγιση
που βοηθά τους ανθρώπους να διαχειρίζονται την απόκτηση και τη βελτίωση των
δεξιοτήτων τους. Αναφέρεται σε µία συγκεκριµένη διαδικασία η οποία επικεντρώνεται
στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει την ατοµική ανάπτυξη και
βελτίωση. ∆εν έχει ως στόχο να προσφέρει νέες γνώσεις αλλά να δηµιουργήσει τις
κατάλληλες συνθήκες µέσα στις οποίες ο οποιοσδήποτε θα µπορέσει να λειτουργήσει
περισσότερο αποτελεσµατικά µε αυτά που ήδη γνωρίζει.
Αξιοπρόσεκτα, οι Harris and DeSimone (1994) διατυπώνουν ότι «ο άµεσα
προϊστάµενος µπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη του cοach επειδή ακριβώς είναι
εξοπλισµένος µε τις απαραίτητες πληροφορίες και ευκαιρίες που δεν είναι διαθέσιµες
σε κάποιον εκτός του τµήµατος εργασίας …έτσι το cοaching επιτυγχάνεται µε την
προοδευτική ανάπτυξη επικοινωνίας και σχέσης µεταξύ εργαζοµένου και άµεσα
προϊσταµένου». Ακόµη ο DuBrin (1998,259) υποστηρίζει ότι το cοaching «είναι ένας
µικρής διάρκειας εναλλακτικός τρόπος για να ενθαρρύνεις τους υφισταµένους σου να
δρουν και να χτίζουν την προσπάθειά τους στηριζόµενοι στις δικές τους δυνάµεις».
Αντίθετα ο Smith (1998) και Tοvey (2001) υποστηρίζουν ότι δεν αποτελεί µια
διαδικασία εστιασµένη στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων από µέρους των εργαζοµένων
αλλά µια διαδικασία που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση, την εµπιστοσύνη και την
συνεργασία µεταξύ management και υπαλλήλων έχοντας ως αποτέλεσµα την αύξηση
της απόδοσης και από τις δύο µεριές. Η διαδικασία του cοaching κατά την άποψη του
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Tοvey σκιαγραφείται στο διάγραµµα 1.1 και απεικονίζονται οι ικανότητες που
απαιτούνται για έναν cοach, τις εστίες της διαδικασίας και τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.

∆ιάγραµµα 2.1 : Η διαδικασία του cοaching κατά Tοvey (2001)
Μια άλλη προσέγγιση θεωρεί ότι το cοaching αποτελεί µια διαδικασία που
ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να αποδεχτούν την ευθύνη για την εργασιακή τους
επίδοση, βοηθώντας τους να επιτυγχάνουν και ταυτόχρονα να διατηρούν ανώτερη
απόδοση και να τους συµπεριφέρονται σαν συνεργάτες , προτρέποντας τους να
προσπαθούν για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Η διαδικασία αυτή
επιτυγχάνεται µε την παράλληλη εφαρµογή δύο ευδιάκριτα ξεχωριστών
δραστηριοτήτων : το coaching analysis (ανάλυση της έως τώρα επίδοσης ), και
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coaching discussions ( face-to-face επικοινωνία). (Harris and DeSimone 1994).

∆ιάγραµµα 2.2: Ικανότητες στην Face-to-Face Επικοινωνία (Harris and DeSimone
1994)
Γενικά, ως πιο σηµαντικά και κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά του coaching
µπορούµε να αναφέρουµε την εστίαση στη βελτίωση της απόδοσης και στην ανάπτυξη
τόσο των στόχων του ατόµου όσο και του οργανισµού. Επιπλέον, το coaching παρέχει
ανατροφοδότηση σχετικά µε τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του εργαζόµενου,
καθιστώντας εφικτή την επανεξέτασή τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη
διαδικασία του coaching, τα προσωπικά θέµατα µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
συζήτησης, η έµφαση ωστόσο δίνεται στη βελτίωση της εργασιακής του απόδοσης. H
διαδικασία του coaching όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 1.3, περιλαµβάνει τρία
κυρίως στάδια:
1) τη φάση του ακριβούς προσδιορισµού των στόχων που επιδιώκεται να
επιτευχθούν (AGREE)
2) το σχεδιασµό
στόχων(OBSERVE)

του

πλάνου

δράσεων

για

την

επίτευξη

αυτών

των

3) τη συνεχή υποστήριξη κατά τη διαδικασία πραγµατοποίησης του εκάστοτε
στόχου και οράµατος (DISCUSS)
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∆ιάγραµµα 2.3 : Ο κύκλος του cοaching ( Materials Developed by Joel CutcherGershenfeld for use in ESD.932 “Technology Policy Organizations”)
Το coaching (όσο και το mentoring) αποτελεί µία από τις ποιο αρκετά διαδεδοµένες
επιχειρηµατικές πρακτικές τα τελευταία χρόνια και η σηµασία και αποτελεσµατικότητά
του αναγνωρίζεται από διοικήσεις και στελέχη. Για το λόγο αυτό, η κρίση που οδήγησε
σε επαναξιολογήσεις και περικοπές των εταιρικών προϋπολογισµών, φαίνεται ότι όχι
µόνο δεν άγγιξε αυτές τις πρακτικές αλλά µάλλον επέτεινε την αναγκαιότητά τους.
Για την πλειοψηφία των στελεχών επιχειρήσεων σήµερα, κάθε αναφορά στις λέξεις
coach και coaching έχει πάψει να ταυτίζεται µε τον προπονητή που φορά φόρµες και
κρατά σφυρίχτρα. Επίσης, ο µέντορας, στη σύγχρονη εποχή, είναι το άτοµο που
µοιράζεται µε κάποιον, συνήθως νεότερό του, τις επαγγελµατικές και προσωπικές του
εµπειρίες. Έτσι, το mentoring που αναφέρεται στη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ
των δύο ατόµων αλλά και το coaching , αποτελούν πλέον αναγνωρισµένες πρακτικές
στο χώρο των επιχειρήσεων και είναι ευρέως αποδεκτός ο αντίκτυπός τους στην ώθηση
της προσωπικής και οργανωτικής ανάπτυξης.
Ο τοµέας του προσωπικού και επαγγελµατικού cοaching έχει αναπτυχθεί µε
γοργούς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια και έχει βρει αρκετές εφαρµογές σε αρκετούς
επαγγελµατικούς τοµείς . Αν και ο όρος cοaching είναι δύσκολο να αποδοθεί στα
ελληνικά , µπορεί να ειπωθεί ότι περιλαµβάνει τη διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων
και γνώσεων των εργαζοµένων µε σκοπό την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών.
Πιο συγκεκριµένα, κατά τον Herb Stevensοn (Herb Stevensοn, 2002), µε τον όρο αυτό
περιλαµβάνεται η συνεργασία µεταξύ του ατόµου που «εκτελεί» την διαδικασία
(cοach) και αυτού (αυτών) που «δέχονται» τα αποτελέσµατα (cοache(s)) µε σκοπό την
παροχή δοµής, οδηγιών και υποστήριξης στους cοaches έτσι ώστε :
•

να αποκτήσουν σφαιρική άποψη για την τωρινή τους κατάσταση
συµπεριλαµβανόµενου την αντίληψη που κατέχουν για την εργασία τους ,
τον εαυτό τους και τους συναδέρφους τους
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•
•
•

να θέσουν κατάλληλους και ρεαλιστικούς στόχους για τον εαυτό τους
βασιζόµενοι στις ικανότητες και την εµπειρία τους
να ακολουθήσουν τις κατάλληλες «ενέργειες» για την πραγµάτωση των
στόχων που έχουν θέσει
να µαθαίνουν από τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους και την ανταλλαγή
των εµπειριών µε τους συναδέρφους τους

Κατά τους James M. Hunt και Jοseph R. Weintraub (2002), ο απόλυτος στόχος
του cοaching είναι :
•
•
•

•

να πρoάγει την ανάπτυξη των εργαζοµένων, µέσω της µάθησης
να «χτίζει» oργανωσιακή ικανότητα µέσω της µεταφοράς γνώσης
να επιτρέπει τη δηµιουργία καλύτερων εργασιακών σχέσεων και την
επίτευξη αποτελεσµατικής επικοινωνίας (οριζόντιας και κάθετης ) µεταξύ
των τµηµάτων του οργανισµού
να προάγει τη συνοχή των εργαζοµένων µέσω της διάχυσης εµπειριών που
τους επιτρέπουν να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους

Αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το cοaching µπορεί να ταυτιστεί µε την
εκπαίδευση (training) γιατί αποτελούν παρόµοιες διαδικασίες . Κάτι τέτοιον δεν µπορεί
να ισχύει γιατί η εκπαίδευση είναι µια εξειδικευµένη µεταφορά γνώσης πρoς τον
εκπαιδευόµενο για να είναι σε θέση να εκτελέσει µια εργασία µε αποτελεσµατικό
τρόπο . Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας δεν αναπτύσσεται η
έννοια της συνεργασίας όπως γίνεται κατά τη διάρκεια του cοaching.
Το coaching στοχεύει στο άτοµο αλλά η επιτυχηµένη εφαρµογή του επιφέρει
σηµαντικά οφέλη και στην επιχείρηση που το εφαρµόζει. Με την εφαρµογή του
coaching, ο εργαζόµενος αναπτύσσει και βελτιώνει τις δεξιότητές του µε αποτέλεσµα
την αύξηση της παραγωγικότητάς του, την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, την
ικανοποίηση του ίδιου του εργαζοµένου και κατά συνέπεια την παραµονή του στην
εταιρεία. Επιπλέον, η µέθοδος αυτή απαιτεί ελάχιστο κόστος, οδηγεί στην άµεση
πληροφόρηση και διόρθωση λαθών, στην άµεση εφαρµογή της γνώσης και λαµβάνει
χώρα σε πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον δηµιουργώντας µια καθηµερινή και
εποικοδοµητική σχέση εκπαιδευτή – εκπαιδευόµενου. Το coaching συνήθως
εφαρµόζεται σε εργαζόµενους που ανήκουν στο εργατικό δυναµικό υψηλών
δεξιοτήτων (high-potential workforce) για το λόγο ότι αποτελούν το πιο σηµαντικό
κοµµάτι σε µια επιχείρηση. Η απουσία τους µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
επιχείρηση (Berger L.A. & Berger D. R., 2003).
Το cοaching βρίσκει εφαρµογή µε διαφορετικές µορφές: executive , personal
leadership cοaching , team cοaching κ.ά. Στη χώρα µας, παρά την αποδοχή των
πρακτικών αυτών από αρκετές επιχειρήσεις, δυστυχώς πολλοί οργανισµοί τις
αντιµετωπίζουν ακόµα µε επιφυλακτικότητα . Η οικονοµική κρίση, αν και ανάγκασε
πολλές εταιρείες να επαναξιολογήσουν τα επενδυτικά τους προγράµµατα, απέδειξε την
αναγκαιότητα για τις εν λόγω πρακτικές.
Σίγουρα δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε να γίνει coach. Κάποια κοινά χαρακτηριστικά
που διαθέτουν οι προπονητές αναφέρονται παρακάτω:
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•

•

Είναι καλοί ηγέτες και αποτελεσµατικοί οµιλητές που επηρεάζουν τους άλλους
µέσα από το λόγο τους, είναι συνήθως υποµονετικοί και διαθέτουν ωριµότητα
(Evered & Selman, 1992).
Πιστεύουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν πραγµατικά να µάθουν,
υνήθως δείχνουν εµπάθεια όταν αντιµετωπίζουν τους άλλους, είναι ανοιχτοί σε
νέες γνώσεις, θέλουν να δέχονται feedback αλλά και να προπονούνται από τους
ίδιους τους µαθητευόµενους. Θέτουν υψηλούς στόχους και δεν προσπαθούν να
διορθώσουν τους άλλους. (Hunt & Weintraub, 2002).

2.2 ∆ιαφορές cοaching & mentoring….
Η τάση του να θεωρούνται η «νέα µόδα» οι πρακτικές του cοaching και του
mentoring, ενέχουν τον κίνδυνο όχι µόνο να εφαρµόζονται λανθασµένα αλλά και να
συγχέονται αυτές οι δύο έννοιες. Είναι, εποµένως, σηµαντικό να γίνεται ένας σαφής
διαχωρισµός αυτών των πρακτικών.
Ο coach είναι ένας επαγγελµατίας που προέρχεται είτε εντός είτε εκτός της
εταιρείας και ο οποίος έχει λάβει εξειδικευµένη εκπαίδευση και πιστοποίηση. Ο
µέντορας από την άλλη, συνήθως είναι κάποιο ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης που
εργάζεται πολλά χρόνια εκεί και διαθέτει µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία. Για αυτό
άλλωστε και το mentoring συχνά αναφέρεται και ως «µεταβίβαση της σοφίας». Γιατί
αφορά µία διαδικασία κατά την οποία το άτοµο µαθαίνει από κάποιον που έχει βρεθεί
στην ίδια θέση µε αυτό και είναι «µεγαλύτερος και σοφότερος».
Ο όρος mentoring αναφέρεται στη µετάδοση γνώσης από έµπειρα στελέχη και
επαγγελµατίες σε συνάδελφούς του µε λιγότερη πείρα. «Αυτού του είδους οι
συνεργασίες εστιάζουν συνήθως σε συγκεκριµένο αντικείµενο, όπως marketing,
πωλήσεις, οικονοµικά κ.λπ. To cοaching εστιάζει στην ανάπτυξη γενικότερων
δεξιοτήτων που αυξάνουν την αποδοτικότητα, ασχέτως αντικειµένου, όπως
επικοινωνία, συνεργασία, ηγεσία, κινητοποίηση και άλλα», αναφέρει ο Β. Αντωνάς και
συνεχίζει: «Εν κατακλείδι εάν θέλουµε να βελτιώσουµε τεχνικές δεξιότητες, τότε το
mentoring (συνήθως ενδοεταιρικά) είναι η κατάλληλη µέθοδος. Αν θέλουµε να
βελτιώσουµε δεξιότητες ηγεσίας (κυρίως µε εξωτερικούς σύµβουλους) το cοaching
αποτελεί µία αξιόλογη επιλογή».
Process

Supervision

Driving
Thought

I know how. My
Do it my way Experience
is

“Do it this
Public
Statement way”

Mentoring

Consulting

Coaching

I am an expert. How can I support your
That is what you learning?
are paying me to
tell you.

“This is how “This is how to
I would do do it.”
it”
“This is how you
should do it.”
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“What have you tried?
How has it
served/disserved you?
What else is possible?”

Public
Action

Required
Compliance

Guidance & Direction,
Advice
Method,
Technique, &
Information

Explore, experiment, and
learn new ways of
working, thinking and
being, personally and
professionally.

∆ιάγραµµα 2.4 : ∆ιαφορές των ειδών καθοδήγησης (Herb Stevensοn, 2002).
Γίνεται εποµένως κατανοητό ότι αν και ο απώτερος στόχος και των δύο µεθόδων
είναι η επαγγελµατική επιτυχία και ανάπτυξη, διαφέρει ο τρόπος µε τον οποίο
επιδιώκεται αυτό να επιτευχθεί. Το κοινό ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι οι
συναντήσεις γίνονται πρόσωπο µε πρόσωπο, αν και το cοaching έχει ένα πιο «επίσηµο»
ύφος και ακολουθεί µία πιο δοµηµένη διαδικασία σε σχέση µε το mentoring όπου οι
συναντήσεις µπορούν να γίνονται ακόµα και κατά τη διάρκεια των γευµάτων.
2.3 Πώς το cοaching επηρεάζει ένα οργανισµό και τους εργαζοµένους του…..
Όταν ένας οργανισµός επενδύει στους εργαζοµένους της µέσω προγραµµάτων
βελτίωσης και εξέλιξης των ικανοτήτων τους, τα οφέλη που λαµβάνει έχουν να κάνουν
τόσο µε την αυξηµένη παραγωγικότητα και τις επιδόσεις τους, όσο και µε την εταιρική
κουλτούρα. Το cοaching µπορεί να διασφαλίσει ότι οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν
µέσω της ευθυγράµµισης της ατοµικής απόδοσης και των στόχων µε αυτούς της
οµάδας και της εταιρείας.
Ακόµη , το cοaching, αποτελώντας µία διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη
των εργαζοµένων, εστιάζει στην µέθοδο της µάθησης µέσω της ατοµικής αναζήτησης.
Πιστεύεται ότι «όσο ένα άτοµο εµπλέκεται στην αναγνώριση προβληµάτων ,
απασχολείται µε την επεξεργασία αυτών , συµµετέχει στην εξεύρεση πιθανών λύσεων
κάνοντας ταυτόχρονα επικριτική ανασκόπηση τους ύστερα από την εφαρµογή τους,
τόσο πιο πιθανή θα είναι η ολοκλήρωση της µάθησης και θα είναι διαρκής »
(Redshaw, 2000). Με αυτό τον τρόπο ο κάθε εργαζόµενος ενθαρρύνεται να µαθαίνει
για τον εαυτό του. Παράλληλα, αντιµετωπίζοντας νέες προκλήσεις , αναπτύσσει
προοδευτικά νέες και ποιο αποδοτικές µαθησιακές ικανότητες. Έτσι µετατρέπεται σε
έναν «ενεργητικό µαθητή ικανό να µαθαίνει από οποιαδήποτε σχεδόν εµπειρία έρχεται
σε επαφή» (Redshaw, 2000).
Η διατήρηση και παρακίνηση των ταλαντούχων εργαζοµένων µπορεί να
επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από την εφαρµογή προγραµµάτων cοaching καθώς
µπορούν να χτίσουν δυνατές σχέσεις και αφοσίωση, στοιχεία που κρατούν τους
ανθρώπους παρακινηµένους και τους ενθαρρύνουν να µείνουν και να αναπτυχθούν
µαζί µε την εταιρεία. Μάλιστα, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους
ορισµένοι εργαζόµενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την επιχείρηση, είναι και η
έλλειψη υποστήριξης σε τοµείς όπως η φροντίδα για την ανάπτυξη των υπαλλήλων από
την πλευρά της διοίκησης και η ανησυχία σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζει το προσωπικό της.
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∆ιάγραµµα 2.5: Αναφέρεται στην πρακτική Material Developed by Joel CutcherGershenfeld for use in ESD.932 “Technology Policy Organizations”.
Άλλωστε ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει όχι µόνο την απόδοση αλλά
και τη δέσµευση των εργαζοµένων και την απόφασή τους για το αν θα παραµείνουν
στην εταιρεία, είναι η σχέση που διατηρούν µε τον άµεσο προϊστάµενό τους. Συχνά,
µάλιστα λέγεται ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν προϊσταµένους και όχι εταιρείες. Έτσι,
µέσω του cοaching, τα άτοµα που έχουν υπό την ευθύνη τους άλλους εργαζόµενους,
µπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Κατ’ επέκταση, βελτιώνεται η αίσθηση
της δέσµευσης που νιώθουν οι υφιστάµενοι .
Τα πλεονεκτήµατα που ανακύπτουν µετά από ένα αποτελεσµατικό cοaching
περιλαµβάνουν υψηλότερη υποκίνηση, αυξηµένη ατοµική ανάπτυξη εµπιστοσύνη και
βελτιωµένη οµαδική επίδοση (teamwοrk). Αυτό συµβαίνει γιατί το αποτελεσµατικό
cοaching «επιτρέπει τα µέλη µιας οµάδας – ενός τµήµατος να γνωρίζουν τις
δυνατότητες των άλλων µελών και πώς αυτές οι ικανότητες µπορούν να συνεισφέρουν
στην επίτευξη των στόχων της οµάδας » (DuBrin 1998, 261). Επιπλέον ο Ryalt
(1994,239) πιστεύει ότι µε την βελτίωση των cοaching skills παρέχεται η καλύτερη
δυνατή ευκαιρία για την δηµιουργία και ανάπτυξη learning workplace και την
καθηµερινή αποτελεσµατική «µεταµόρφωση» του οργανισµού στον τοµέα της
παραγωγικότητας, του ηθικού και της µάθησης.
2.4 Τι ισχύει σήµερα…
Σύµφωνα µε την καθιερωµένη ετήσια έρευνα “Learning and Development” του
CIPD για το 2009, η χρήση του cοaching φαίνεται να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια
και να θεωρείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις ένα πολύ αποτελεσµατικό
εργαλείο. Μάλιστα, αυτοί που υποστήριξαν ότι χρησιµοποιούν το cοaching στους
οργανισµούς τους, αποτέλεσαν το 69% όσων συµµετείχαν στην επισκόπηση του CIPD,
ποσοστό ελαφρά πεσµένο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (71%).
Ο δηµόσιος τοµέας, (σε ποσοστό 78%) και οι επιχειρήσεις µε περισσότερους από
5.000 εργαζόµενους (83%) είναι αυτοί που χρησιµοποιούν πιο συχνά το cοaching.
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Επιπλέον, το cοaching φαίνεται να συνδέεται περισσότερο µε τις πρωτοβουλίες για τη
διοικητική ανάπτυξη σε ποσοστό 55% (σε σχέση µε το 47% του προηγούµενου έτους)
ενώ το 52% των συµµετεχόντων, υποστήριξε ότι το cοaching σχετίζεται µε τη
συνολική στρατηγική της εταιρείας για την εκπαίδευση και ανάπτυξη.
Παρόλο που δε φαίνεται να αντιµετωπίζεται σαν επίσηµη εκπαιδευτική διαδικασία,
οι περισσότεροι οργανισµοί το βλέπουν θετικά. Το 57% µάλιστα των εργοδοτών
ενθαρρύνει και υποστηρίζει το cοaching ενώ το 62% δήλωσε ότι το αισθάνεται
περισσότερο σαν µία θετική ευκαιρία ανάπτυξης παρά σαν επανορθωτική διαδικασία.
2.5 Τι ισχύει στον Στρατό σήµερα….
Τα περισσότερα (διοικητικά και επιτελικά) καθήκοντα στον Στρατό έχουν σαν
φυσικό επακόλουθο υψηλή εποπτεία, µεγάλη ευθύνη και αρκετή πολυπλοκότητα στην
λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του οργανισµού. Αρκετά
στελέχη όταν αναλαµβάνουν κάποια επιτελική θέση σε ένα στρατηγείο ενός µείζονος
σχηµατισµού (επιπέδου Σώµατος Στρατού) έρχονται αντιµέτωποι µε µια πληθώρα νέων
προκλήσεων που δεν θα ήταν δυνατό να γνωρίζουν. Παραδόξως το «άλµα» αυτό στην
πορεία των στελεχών έρχεται χωρίς να έχουν υποστεί κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση ή
ένα είδος ανατροφοδότησης (feedback) πόσο µάλλον δε cοaching. Αν και είναι κοινά
αποδεκτό ότι η αυτογνωσία («γνώθι σ αυτόν» κατά τον Σωκράτη) αποτελεί
«απαραίτητη προϋπόθεση για αποδοτική ανώτερη διοίκηση» (Fritz & Vonderfecht,
2007), εντούτοις το cοaching αποτελεί µια άγνωστη λέξη σε πολλά ανώτερα στελέχη,
αµβλύνοντας έτσι την δυνατότητα αποτελεσµατικής ανάπτυξης των υφιστάµενων.
Ακόµη, όπως ισχυρίζεται ο Jοnes (2003,2004) το cοaching δεν είναι µόνο για τα
νεαρά στελέχη που µετατίθενται από µια µονάδα σε κάποια άλλη αλλάζοντας
ταυτόχρονα το εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι απαραίτητο και για τα ανώτερα
στελέχη για την βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας ιδιαίτερα όταν αλλάζουν
ηγετικά καθήκοντα. Και αυτό επειδή τα ηγετικά καθήκοντα συνεπάγονται συχνά
πολύπλοκες και «παράξενες» προκλήσεις που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες στη
λήψη αποφάσεων.
Όπως είναι γνωστό, µεγάλοι µη στρατιωτικοί οργανισµοί και εταιρείες επενδύουν
χρόνο και χρήµα σε επερχόµενα στελέχη για την βελτίωση της αποδοτικότητας.
Αντίθετα στον Στρατό παρατηρείται ελάχιστη και αρκετές φορές µη οργανωµένη
καθοδήγηση στην διάρκεια της εξέλιξης της πορείας τους στην ιεραρχία µε
αποτέλεσµα τα νεαρά στελέχη να λαµβάνουν αποφάσεις µε αρνητικά αποτελέσµατα
για το σύνολο του οργανισµού. Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν προγράµµατα που να
επιτρέπουν τη λήψη ανατροφοδότησης και αποτελεσµατικής καθοδήγησης για τους
Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς στην ανάληψη καθηκόντων ή στην ανέλιξη τους
στην ιεραρχία.
Από την άλλη είναι προφανές ότι δεν παρατηρείται η ίδια προθυµία από το σύνολο
των στελεχών για εκµετάλλευση αποδοτικής καθοδήγησης. Στην πραγµατικότητα το
µεγαλύτερο ποσοστό δεν αποζητά καθοδήγηση (που είναι διαπιστωµένο ότι είναι
απαραίτητη) επειδή θεωρούν ότι δεν είναι απόλυτα σωστό να ενοχλούν τον άµεσα
προϊστάµενο τους. Παράλληλα, η αυξηµένη εµπιστοσύνη στις ικανότητες τους
αποτελεί τροχοπέδη στην αναζήτηση οποιαδήποτε συµβουλής. Τα χρόνια εµπειρίας
µπορεί µεν σε έναν στρατιωτικό να του επιτρέπει να αντιδρά έγκαιρα προλαµβάνοντας
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δύσκολες καταστάσεις , πολλές φορές όµως αποτελεί ένας καλός λόγος για την
άµβλυνση της ανάπτυξής του προκαλώντας στασιµότητα στην εξέλιξή του.
Τέλος, η προσπάθεια εντυπωσιασµού των άµεσα προϊσταµένων (το impressiοn
management κατά τους Lori Foster-Thompson, Scott A. Beal , August 2009) αποτελεί
ανατρεπτικό παράγοντα στην αναζήτηση καθοδήγησης. Αυτή η λανθασµένη
αυτοπεποίθηση αποθαρρύνει πολλές φορές τα νεαρά στελέχη από την αναζήτηση
αποτελεσµατικής καθοδήγησης και από την µετατροπή σε ενεργούς µαθητευόµενους
ηγήτορες (Wells 2005) .

2.6 Καθοδήγηση οµάδας…
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το cοaching αποδεικνύεται αποδοτικότερο, όταν
εφαρµόζεται σε οµαδικό επίπεδο. Σηµαντικό, ωστόσο, είναι να διευκρινιστεί τι
εννοούµε µε τη λέξη οµάδα, καθώς επειδή κάποια άτοµα εργάζονται µαζί, δε
συνεπάγεται ότι αποτελούν και οµάδα. Έτσι, στο αρχικό στάδιο του team cοaching
πρέπει να διευκρινίζεται η έννοια της οµάδας, τόσο για τους εργαζοµένους όσο και για
τους managers.
Ως οµάδα µπορεί να περιγράφεται είτε ένα γκρουπ ανθρώπων που έχουν ένα κοινό
στόχο είτε άνθρωποι που εργάζονται µαζί και είναι ανεξάρτητοι ο ένας µε τον άλλο
όσον αφορά τους επιδιωκόµενους στόχους. Και σ’ αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να
συγχέονται οι έννοιες team cοaching και team building, καθώς πρόκειται για δύο
τελείως διαφορετικά πράγµατα. Το team building προσδιορίζει τη διαδικασία εκείνη
που έχει ως σκοπό τα µέλη µίας οµάδας να γνωριστούν καλύτερα µεταξύ τους και να
έρθουν πιο κοντά το ένα µε το άλλο.
Το team cοaching από την άλλη, αναφέρεται στη διαδικασία εκείνη µε την οποία τα
µέλη µίας οµάδας αποκτούν καλύτερη γνώση σχετικά µε τις ανάγκες τους και τις
ικανότητες που διαθέτουν µε στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους, το µοίρασµα των
γνώσεων και το χτίσιµο των ικανοτήτων τους σε οµαδικό πλαίσιο. Οι προτάσεις
βελτίωσης µάλιστα, συνήθως προέρχονται από τα θετικά στοιχεία που το κάθε µέλος
της οµάδας διαθέτει. Το team cοaching , λοιπόν, βοηθά τα άτοµα να
συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο των συµπεριφορών τους, να συγχρονιστούν µεταξύ
τους και να πιστέψουν στη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης µε σεβασµό στις
διαφορετικές απόψεις.
∆ουλεύοντας µε βάση την προσέγγιση «ένας προς έναν», ο coach και ο coachee,
συνεργάζονται για να θέσουν και να επιτύχουν βασικούς στόχους ανάπτυξης,
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εταιρείας καθώς και την εµπειρία, τις γνώσεις και
την εξέλιξη της σταδιοδροµίας του ατόµου. Μέσω της εκπαιδευτικής αυτής
διαδικασίας ενθαρρύνεται η δηµιουργία στόχων, οι οποίοι στη συνέχεια µπορούν να
αναλυθούν σε συγκεκριµένα βήµατα προς την επίτευξή τους. Για να υποστηριχθεί αυτή
η διαδικασία, το cοaching εφαρµόζεται µε µία συγκεκριµένη συχνότητα, συναντήσεις
πρόσωπο µε πρόσωπο και παρακολούθηση «on-the-job». Αν και η προσέγγιση
«πρόσωπο µε πρόσωπο» (cοaching in person) αποτελεί την πιο συνηθισµένη µέθοδο,
όπως προκύπτει από την έρευνα του Sherpa cοaching για το 2011, το cοaching µπορεί
να γίνει και µέσω τηλεφώνου (στο 34% των περιπτώσεων) ενώ το 5% περίπου των
παρεχόµενων υπηρεσιών αφορά το webcam cοaching.
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Ποιος µπορεί να ωφεληθεί από αυτά τα προγράµµατα; Είναι προφανές ότι ο
καθένας που περνά από µία τέτοια διαδικασία µόνο οφέλη θα λάβει.
Είναι σαν να έχει κάποιος έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα του, µε αποκλειστικό κίνητρο
να τον βοηθήσει να επιτύχει. Που αφιερώνει χρόνο να ακούει και να καθοδηγεί χωρίς
οποιοδήποτε προσωπικό όφελος, εκτός από την επιτυχία του καθοδηγούµενου. Λίγοι
είναι οι άνθρωποι που δεν θα επωφελούνταν από µία τέτοια σχέση.
Τόσο για την προσωπική ανάπτυξη όσο και για την επαγγελµατική υποστήριξη, η
πρακτική αυτή προσφέρει ενδυνάµωση σε αυτόν που την εφαρµόζει.
Συνήθως, η ανάγκη για τα προγράµµατα αυτά εµφανίζεται πιο έντονη σε περιόδους
σηµαντικών οργανωτικών ή προσωπικών αλλαγών, σε περιπτώσεις ανάθεσης νέων
ρόλων και αρµοδιοτήτων, για την ενδυνάµωση µίας οµάδας ή ενός ατόµου, για την
εκπαίδευση και ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων κτλ.
Η διοίκηση ενός οργανισµού µπορεί να επιλέξει να επενδύσει σε αυτά τα
προγράµµατα καθοδήγησης για ανώτερα στελέχη, διευθύνοντες συµβούλους,
executives αλλά και για εργαζόµενους όλων των επιπέδων και οµάδες, επηρεάζοντας
ολόκληρη τη δοµή της εταιρείας.
Η Κρύστα Τζελέπη, Professional Certified Coach-PCC, Managing Partner της
Treasure Lab εστιάζει σε δύο εφαρµογές του cοaching που έχουν µετρήσιµα
αποτελέσµατα. Η πρώτη αφορά «την εκπαίδευση στελεχών που διοικούν οµάδες
(διευθυντές, managers, προϊσταµένους κ.λπ.) για να γίνουν οι ίδιοι καλύτεροι coaches
για την οµάδα τους. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας οµαδική εκπαίδευση σε
cοaching skills µε εξατοµικευµένες συναντήσεις cοaching . Μαθαίνουν τις τεχνικές
µέσω της εκπαίδευσης και στη συνέχεια εφαρµόζουν ό,τι έµαθαν ενώ τους γίνεται και
ατοµικό cοaching».Η δεύτερη εφαρµογή, στην οποία αναφέρεται η Κρ. Τζελέπη,
αφορά το cοaching σε φυσικές οµάδες - team cοaching «Αυτό γίνεται προκειµένου να
βελτιώσουµε την επικοινωνία, τη συνεργασία, να επιταχυνθεί η απόδοση της οµάδας.
Το πρόγραµµα σχεδιάζεται βάσει στόχων του ίδιου του διευθυντή της οµάδας και
συνδυάζει οµαδικές συναντήσεις cοaching, ατοµικά interviews, executive cοaching µε
το διευθυντή κ.λπ.».
Είτε πρόκειται για coach είτε για mentor, είτε αφορά τον διευθυντή είτε ένα
στέλεχος, ο σύµβουλος, αποτελεί έναν πολύτιµο σύµµαχο, του οποίο το πρωταρχικό
κίνητρο είναι η επιτυχία του καθοδηγούµενου. Το νεοπροσληφθέν στέλεχος που θα
αναλάβει την ευθύνη µίας οµάδας µπορεί να υποστηριχθεί από έναν µέντορα για να
αναπτυχθεί στο νέο του ρόλο και τα µέλη µίας οµάδας πωλήσεων, µέσα από το
cοaching, να βελτιώσουν τις δεξιότητες που διαθέτουν.

2.7 Coach & coachee: Ισχυρή συµµαχία
Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχηµένη διεξαγωγή ενός
προγράµµατος cοaching είναι το αποτελεσµατικό ταίριασµα του coach µε τον coachee
αλλά και η αυστηρή εφαρµογή ενός αναγνωρισµένου κώδικα δεοντολογίας.
Όποιο και αν είναι το πρόγραµµα ή η πρωτοβουλία που εφαρµόζεται σε µία
επιχείρηση, η επιτυχία του µεταξύ άλλων εξαρτάται και από την αφοσίωση και τη
δέσµευση που θα επιδείξουν τα εµπλεκόµενα µέρη. Φυσικά, το κλειδί της επιτυχίας,
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βρίσκεται στον ακριβή προσδιορισµό του στόχου και στην εφαρµογή ενός
προγράµµατος που έχει σχεδιαστεί από την αρχή για την επίτευξη συγκεκριµένων
µετρήσιµων αποτελεσµάτων. Η εµπιστοσύνη, ωστόσο, που αναπτύσσεται µέσα σε
αυτή τη σχέση, η ειλικρίνεια, η αφοσίωση και η ενεργή διάθεση, αποτελούν
σηµαντικούς παράγοντες επιτυχίας.
Οι σχέσεις που δηµιουργούνται µέσα από το cοaching και το mentoring δυστυχώς,
δεν αναπτύσσονται αυτόµατα. Απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των προσδοκιών
των εµπλεκόµενων µερών, των απαιτήσεων και των στόχων. Η µορφή της διαδικασίας,
το περιεχόµενό της και τα χρονοδιαγράµµατα πρέπει να συµφωνούνται εκ των
προτέρων.

Η εξέλιξη της σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στον σύµβουλο και τον
καθοδηγούµενο, εξαρτάται µεταξύ άλλων και από τον αµοιβαίο σεβασµό και τη
συµπάθεια που αναπτύσσεται µεταξύ των δύο µερών και υποστηρίζεται από µία κοινή
δέσµευση για την επίτευξη των αποτελεσµάτων. Φυσικά, οι γνώσεις, η εµπειρία και η
εξειδίκευση του συµβούλου, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα και
στην επίτευξη των στόχων του cοaching.
Ο coach manager δε δίνει πάντα απαντήσεις σε προβλήµατα του εργαζόµενου.
Συνήθως, µιλάει στον ασκούµενο για τους στόχους, ακούει, κάνει ερωτήσεις και
προκαλεί τον ασκούµενο να µάθει αλλά και να δοκιµάσει νέες τεχνικές όσον αφορά
την εργασία του και την καριέρα του. Το coaching απαιτεί από τον προπονούµενο να
σταµατάει για λίγο τη δράση και να αναλογίζεται τι κάνει, όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα 2.6.
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∆ιάγραµµα 2.6: Το αναπτυξιακό µοντέλο του coaching (Hunt & Weintraub, 2002).
2.8 Ποιος ο ρόλος του coach;
Οι γνώσεις στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων όπως και η εµπειρία και η
εξειδίκευση σε θέµατα ψυχολογίας, αποτελούν βασικά προσόντα που τα στελέχη και οι
επιχειρήσεις επιθυµούν να διαθέτουν οι coaches. Σηµαντικό ακόµα ρόλο παίζουν
προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η συνέπεια και η εχεµύθεια. Επίσης, απαραίτητη
προϋπόθεση θεωρείται ο coach να διαθέτει ειδίκευση ή και διαπίστευση από έναν
επίσηµο φορέα (π.χ. International Coach Federation).
Η αρµοδιότητα του coach έγκειται στο να ενισχύσει το άτοµο προς την κατεύθυνση
του προσδιορισµού και της κατανόησης των δυνατοτήτων που διαθέτει. Ο προπονητής
(coach) είναι ένας manager ή συνάδελφος (peer) ο οποίος δουλεύει µαζί µε έναν
υπάλληλο παρέχοντάς του κίνητρα, βοηθώντας τον να αναπτύξει τις δεξιότητές του κι
ενισχύοντας τον µέσα από τη χρήση του feedback (Peterson & Hicks, 1996). Ο νέος
εργαζόµενος εκπαιδεύεται στη θέση εργασίας του από τον άµεσο προϊστάµενο του ή
από έναν παλαιότερο κάτοχο της θέσης αυτής δίνοντας του οδηγίες και αξιολογώντας
την απόδοσή του (Μπουραντάς, 2003). Ο ρόλος του coach µπορεί να είναι τριπλός ,
κατά τους Thach & Heinselman, (1999) :
• αξιολόγηση και ανατροφοδότηση (feedback) του εργαζοµένου
• παροχή βοήθειας και συµβουλών για το πώς ο εκπαιδευόµενος µπορεί να
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µάθει από τον εαυτό του
• παροχή πόρων στους οποίους το υπό εκπαίδευση στέλεχος να µην έχει
πρόσβαση, όπως ορισµένες εργασιακές εµπειρίες.

Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού συνεδρίου του International Coach Federation
στην Ιταλία το 2003, ο Robert Dilts παρουσίασε µια έρευνα µε τίτλο «From Coach to
Awakener». Ανέφερε αρχικά ότι το cοaching αποτελεί µια διαδικασία που αποσκοπεί
να βοηθήσει τον cοachee να αποδώσει στο µέγιστο των δυνατοτήτων του. ∆εν
προϋποθέτει ότι τα άτοµα που δέχονται cοaching είναι χαµηλών δυνατοτήτων.
Αντίθετα τα βοηθάει να ανακαλύψουν και να βελτιώσουν στην συνέχεια τις δυνάµεις
τους. Η όλη διαδικασία ξεκινάει από την υπόθεση ότι όλα τα άτοµα έχουν αµφιβολίες
και ο ρόλος του cοach είναι να βοηθήσει τα άτοµα να υπερπηδήσουν τις εσωτερικές
τους αντιστάσεις και αµφιβολίες παρέχοντας τους το κατάλληλο feedback στην
συµπεριφορά και δίνοντας τους χρήσιµες οδηγίες και συµβουλές. Αλλά ένας cοach
πρέπει να παίζει και άλλου 5 ρολους
α. Guiding and Caretaking
Είναι η διαδικασία της «κατεύθυνσης» ενός άλλου προσώπου µέσα από ένα
«µονοπάτι» ευκαιριών και δυσχερειών από το σηµείο που βρίσκεται αυτή τη δεδοµένη
στιγµή στο σηµείο που θέλει να βρεθεί , παρέχοντάς του ασφαλές και υποστηρικτικό
περιβάλλον απαλλαγµένο από εξωτερικές παρεµβολές .
β. ∆ιδασκαλία (Teaching)
Η διδασκαλία είναι η διαδικασία που σχετίζεται µε την παροχή βοήθειας σε ένα
άτοµο να αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες δίνοντας έµφαση στην
µάθηση. Εστιάζει µε άλλα λόγια στην απόκτηση των γενικών δεξιοτήτων παρά στην
απόδοση σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Ένας δάσκαλος βοηθά το άτοµο να αναπτύξει
νέες στρατηγικές για σκέψη και δράση.
γ. Mentoring
Θα πρέπει επίσης να παίζει το ρόλο του µέντορα παράλληλα µε αυτό του
δασκάλου. Ένας δάσκαλος φτιάχνει έναν µαθητή, ενώ ο µέντορας τον οδηγεί να
ανακαλύψει τις δυνατότητες του ενδυναµώνοντας τις αξίες και τα πιστεύω του, συχνά
µέσα από το δικό του παράδειγµα.
δ. Υποστήριξη (Sponsorship)
Η έννοια του Sponsorship περιλαµβάνει την δηµιουργία ενός εργασιακού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο οι εργαζόµενοι – cοachees να δρουν και να
εξελίσσονται . Είναι µια έννοια που περιλαµβάνει την ανεύρεση της ταυτότητας και
των κεντρικών αξιών (core values) της εργασιακής τους συµπεριφοράς αφυπνίζοντας
και διασφαλίζοντας τες στην συνείδησή τους. Περιέχει την δέσµευση για εξέλιξη
κάποιου χαρακτηριστικού (ατοµικού ή οµαδικού) το οποίο ναι µεν υπάρχει αλλά όχι
στην µέγιστη δυνατή του κατάσταση.
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ε. Awakening (αφύπνιση)
Η έννοια του Awakening περιλαµβάνει το τοµέα της αποστολής, του πνεύµατος και
του οράµατος του ατόµου ή της οµάδας που καλείται να καθοδηγήσει. Ένας cοach θα
πρέπει να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους σε συνεχή επαφή µε την αποστολή και τους
στόχους έτσι ώστε να τους υπενθυµίζει (έχοντάς τους σε συνεχή εγρήγορση ) για ποιο
λόγο πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους.
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3ο Κεφάλαιο
Ερευνητική Μεθοδολογία
3.1 Ερωτηµατολόγιο
Ο σκοπός της παρούσας εµπειρικής έρευνας είναι να διαπιστώσει και να
καταγράψει την διαδικασία της καθοδήγησης στις καθηµερινές δραστηριότητες του
Ελληνικού Στρατού. Ποιο συγκεκριµένα γίνεται προσπάθεια να ερµηνευτεί η άποψη
των στελεχών του οργανισµού για την ύπαρξη ή µη καθοδήγησης από προϊστάµενα
στελέχη , να αναλυθεί η αξιολόγηση των ικανοτήτων τους και να βγουν χρήσιµα
συµπεράσµατα για τις προσδοκίες τους από την παραπάνω διαδικασία.
Έτσι λοιπόν για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών και την κάλυψη των
αναγκών
της εµπειρικής αυτής έρευνας, συντάχθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο
αποτελούµενο συνολικά από 45 ερωτήσεις. Είναι κατανεµηµένο σε τρία µέρη και
απαντά στους τρεις βασικούς άξονες που κινείται η παραπάνω έρευνα. Ποιο
συγκεκριµένα οι ερευνητικοί άξονες απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις :
α. Ποια η ένταση της διαδικασίας της καθοδήγησης (cοaching) στις
καθηµερινές διεργασίες του Ελληνικού Στρατού ;
β. Τα στελέχη έχουν τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη –
καθοδηγητή (cοaching manager) ;
γ. Ποιες οι προσδοκίες των στελεχών από την διαδικασία της καθοδήγησης
(cοaching);
Οι ερωτήσεις εκπονήθηκαν και συντάχθηκαν µε βάση την ήδη υπάρχουσα
βιβλιογραφία και σχετικές έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλους στρατούς . Στο
προσάρτηµα Α παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο στην µορφή που διανεµήθηκε ενώ
στο προσάρτηµα Β παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω
ερωτήσεων. Οι δυνατές απαντήσεις δίνονται µε την µορφή απαντήσεων Likert µε 5
εναλλακτικές απαντήσεις, µε τιµές από “∆ιαφωνώ Απόλυτα- 1” έως “Συµφωνώ
Απόλυτα- 5”. Επιπλέον στο τρίτο µέρος υπάρχουν τέσσερις «ανοιχτές» ερωτήσεις µε
τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους ερωτηθέντες να εκφράσουν την άποψή τους και
να προτείνουν λύσεις για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της καθοδήγησης.
Ο µέσος χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι 15 – 20 λεπτά. Από τα
74 συνολικά ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν απαντήθηκαν τα 70 σε χρονικό
περιθώριο 10 ηµερών. Για την επεξεργασία της εγκυρότητας των απαντήσεων και την
εκπόνηση των συµπερασµάτων, χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο PASW
Stastistics18 για Windοws .
3.2 ∆είγµα ερωτηθέντων
Το παραπάνω ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 74 στελέχη του ελληνικού Στρατού
και απαντήθηκαν τα 70, όπως προαναφέρθηκε. Το σύνολο των ερωτηθέντων είναι
άνδρες και κατέχουν βαθµό από Ανθυπασπιστή και πάνω. Η ηλικία του παραπάνω
δείγµατος είναι ανάµεσα από 26 έως και 50 ετών, όπως φαίνεται και στο γράφηµα 2.1,
που σηµαίνει ότι τα περισσότερα στελέχη έχουν ήδη διαµορφώσει την προσωπικότητα
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τους. Παράλληλα η εργασιακή τους εµπειρία είναι αρκετά υψηλή που τους επιτρέπει
να κρίνουν µε συνέπεια , όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.2.

ΗΛΙΚΙΑ
80%

71%

70%
60%
50%
40%
30%

24%

20%
10%

3%

2%

0%
18 έως 25 ετών

26 έως 35 ετών

35 έως 50 ετών

51 ετών και άνω

Σχήµα 3.1 : Ηλικία ∆είγµατος
60%

55%

50%
40%
40%
30%
20%
10%
3%

2%

0%
1 έως 10 έτη

11 έως 20 έτη

21 έως 30 έτη

31 έτη και άνω

Σχήµα 3.2 : Εργασιακή Εµπειρία ∆είγµατος
Το ακαδηµαϊκό υπόβαθρο του δείγµατος διαµορφώνεται στο 78% µε πτυχίο ΤΕΙ,
ΑΕΙ και µάλιστα επιπλέον το 16% κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο. Από τα παραπάνω
διαπιστώνεται ότι το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι αρκετά υψηλό
δίνοντας έτσι την δυνατότητα να αντιληφθούν την σηµασία των ερωτήσεων και να
απαντήσουν µε µεγάλη προσοχή.
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16%

6%
Απολυτήριο Λυκείου
Πτυχίο ΤΕΙ,ΑΕΙ
Μεταπτυχιακο Τίτλο
78%

Σχήµα 3.3 : Ακαδηµαϊκό Υπόβαθρο ∆είγµατος
Τέλος , σηµαντικό επίσης κρίνεται να αποτυπωθεί η εικόνα της θέσης διοικητική
ευθύνης του δείγµατος. Μόνο το 11% του δείγµατος δεν έχει ή έχει µέχρι 4
υφισταµένους που σηµαίνει ότι το σύνολο σχεδόν του δείγµατος έχει αρκετή εµπειρία
στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Παράλληλα η καθηµερινή τριβή που
έχουν µε το προσωπικό, τους επιτρέπει να έρχονται σε επαφή µε αντικείµενα
καθοδήγησης για την διεκπεραίωση των απορρέουσων υποχρεώσεων τους. Έτσι
λοιπόν εκτιµάται ότι οι απαντήσεις τους θα είναι µε βάση τον τρόπο διοίκησης και
διαχείρισης των υφισταµένων τους.

Είµαι επικεφαλής τµήµατος 70 ατόµων και άνω

5%

Είµαι επικεφαλής τµήµατος από 31 έως 70
ατόµων

28%

Είµαι επικεφαλής τµήµατος από 5 έως 30 ατόµων

56%

Είµαι επικεφαλής τµήµατος έως 4 ατόµων

8%

∆εν έχω υφισταµένους

3%
0%

Σχήµα 3.4 : Θέση ∆ιοικητικής Ευθύνης ∆είγµατος
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4ο Κεφάλαιο
Στατιστική Ανάλυση

H λήψη των πληροφοριών από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου αναλύονται µε
τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης αποτελεί σηµαντική βοήθεια για την εξαγωγή
χρήσιµων συµπερασµάτων. Στην παρούσα έρευνα η στατιστική ανάλυση περιλαµβάνει
την περιγραφική στατιστική όπου γίνεται ανίχνευση των απαντήσεων των
ερωτηθέντων στις ερωτήσεις ανά κατηγορία και την παραγοντική ανάλυση όπου
γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης των απαντήσεων για την εξέταση και εξαγωγή
συµπερασµάτων .

4.1 Περιγραφική Στατιστική
Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) είναι µία µέθοδος που συλλέγει ,
παρουσιάζει και ταξινοµεί τα αποτελέσµατα των απαντήσεων ανάλογα µε το είδος των
χαρακτηριστικών που περιγράφουν (µετρούν). Για παράδειγµα µε άλλο τρόπο θα
παρουσιαστεί (και αναλυθεί) η µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και µε άλλο
τρόπο θα παρουσιαστεί (και αναλυθεί) οι πωλήσεις µιας επιχείρησης κατά την διάρκεια
ενός οικονοµικού έτους. Με ανάλογο τρόπο, το είδος των δεδοµένων που αναλύονται
καθορίζει και την παράµετρο που θα χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή των
αποτελεσµάτων. Στην προκειµένη περίπτωση οι απαντήσεις που δίνονται µπορούν να
χαρακτηριστούν σαν ποσοτικές µεταβλητές (απαντήσεις µε βάση την κλίµακα Likert) .
Έτσι η παράµετρος που ενδιαφέρει τον αναλυτή είναι η διάµεσος (Mean) η µεσαία
τιµή, δηλαδή, µιας οµάδας τιµών ιεραρχούµενων σε αύξουσα τάξη µεγέθους.
Η περιγραφική ανάλυση θα γίνει και στα τρία τµήµατα του ερωτηµατολογίου και
θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα «περιγραφικά» µέτρα (mean,range,Std.deviation,
skewness, kurtosis) και διάγραµµα µε τις τιµές των µέσων των απαντήσεων κάθε
τµήµατος του ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθεί για κάθε
τµήµα/ερευνητικό άξονα παράθεση των αποτελεσµάτων από την περιγερφική ανάλυση
και εξαγωγή συµπερασµάτων.

4.1.1 Ανάλυση της έντασης της διαδικασίας της καθοδήγησης

Descriptive Statistics
N

Mini Maxim
mum
um

Mean

Statist Statist Statisti Statist
ic
ic
c
ic
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Std.
Error

Std.
Deviation
Statistic

Skewness
Statist
ic

Std.
Error

Kurtosis
Statist Std.
ic
Error

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

70

1

5

3,90

,131

1,092

1,034

,287

,265

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

70

1

5

3,19

,143

1,195

-,265

,287

1,221

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

70

1

5

3,61

,137

1,146

-,736

,287

-,272

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

70

1

5

3,67

,130

1,086

-,561

,287

-,457

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

70

1

5

3,31

,143

1,198

-,118

,287

-,991

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

70

1

5

3,01

,146

1,222

,021

,287

1,129

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

70

1

5

3,97

,127

1,063

-,837

,287

-,187

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

70

1

5

3,77

,134

1,119

-,810

,287

-,295

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

70

1

5

4,11

,133

1,110

1,147

,287

,436

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

70

2

5

3,90

,129

1,079

-,652

,287

-,821

,566

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

70

1

5

4,04

,118

,984

1,026

,287

,593

,566

Valid N
(listwise)

70

Πίνακας 4.1 Περιγραφική Στατιστική της Έντασης της καθοδήγησης (cοaching)
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει σχετική συµµετρία στις
ληφθείσες απαντήσεις. Αυτό µπορεί να το δει κανείς στην στήλη Skewness οπου οι
τιµές δεν ξεφεύγουν αρκετά από την απόλυτη τιµή του 1. Σύµφωνα µε τους Nancy
L.Leech, Karen C.Baret, George A.Morgna όταν η τιµή του Skewness είναι πάνω από
συν(+) ή πλην(-) 1, τότε οι απαντήσεις αποκλίνουν από την κανονικότητα (normality)
(SPSS fοr intermediate statistics 2nd edition , LAWRENCE ERLBAUM
ASSOCIATES, PUBLISHERS 2005 Mahwah, New Jersey London). Έτσι
παρατηρείται ότι τρεις ερωτήσεις (ερ2, ερ10, ερ 11) αποκλίνουν ελάχιστα από την
κανονικότητα των τιµών.
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∆ιάγραµµα 4.1: Μέσος όρος έντασης διαδικασίας καθοδήγησης

4.1.2 ∆εξιότητες και χαρακτηριστικά των στελεχών.
Descriptive Statistics

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

N

Mini Maxim
Std.
mum
um
Mean Deviation

Statis Statist Statisti Statis
tic
ic
c
tic

Statistic

Skewness
Statisti
c

Std.
Error

Kurtosis
Std.
Statistic Error

Ερώτηση 1
Ερώτηση 2

70

2

5

3,90

,919

-,604

,287

-,324

,566

70

2

5

4,23

,685 -1,163

,287

2,948

,566

Ερώτηση 3

70

1

5

3,54

1,151

-,372

,287

-,945

,566

Ερώτηση 4

70

2

5

3,53

,974

-,567

,287

-,884

,566

Ερώτηση 5

70

1

5

4,13

,850 -1,418

,287

3,532

,566

Ερώτηση 6

70

1

5

2,99

1,234

,028

,287

-1,270

,566

Ερώτηση 7

70

2

5

3,19

1,120

,194

,287

-1,474

,566

Ερώτηση 8

70

1

5

3,89

,877 -1,099

,287

1,435

,566
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Ερώτηση 9

70

2

5

4,10

,783 -1,111

,287

1,693

,566

Ερώτηση 10
Ερώτηση 11

70

2

5

3,70

,787 -1,063

,287

,653

,566

70

1

5

3,83

,947 -1,119

,287

,813

,566

Ερώτηση 12

70

1

5

4,29

,745 -1,604

,287

5,060

,566

Ερώτηση 13

70

1

6

2,99

1,257

,343

,287

-,527

,566

Ερώτηση 14

70

1

5

3,20

1,175

-,236

,287

-1,046

,566

Ερώτηση 15

70

1

5

3,43

1,111

-,664

,287

-,536

,566

Ερώτηση 16

70

2

5

3,80

,844

-,642

,287

,079

,566

Ερώτηση 17

68

1

5

4,18

,732 -1,702

,291

5,844

,574

Ερώτηση 18

70

1

5

4,14

,856 -1,281

,287

2,297

,566

Ερώτηση 19

70

1

5

4,23

,887 -1,496

,287

2,596

,566

Ερώτηση 20

70

2

5

4,17

,722

,287

1,796

,566

Valid N
(listwise)

68

-,986

Πίνακας 4.2 : Περιγραφική Στατιστική ∆εξιοτήτων Στελεχών
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχει σχετική συµµετρία στις
ληφθείσες απαντήσεις. Αυτό µπορεί να το δει κανείς στην στήλη Skewness όπου οι
τιµές δεν ξεφεύγουν αρκετά από την απόλυτη τιµή του 1. Σύµφωνα µε τους Nancy
L.Leech, Karen C.Baret, George A.Morgna όταν η τιµή του Skewness είναι πάνω από
συν(+) ή πλην(-) 1, τότε οι απαντήσεις αποκλίνουν από την κανονικότητα (normality)
(SPSS fοr intermediate statistics 2nd edition , LAWRENCE ERLBAUM
ASSOCIATES, PUBLISHERS 2005 Mahwah, New Jersey London). Έτσι
παρατηρείται ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 5, 17, 19 αποκλίνουν από την
κανονικότητα των τιµών και παρατηρείται αρνητική συµµετρία στις απαντήσεις.

26

∆ιάγραµµα 4.2 : Μέσος όρος δεξιοτήτων-χαρακτηριστικών των αξιωµατικών
επικεφαλείς

4.1.3 Προσδοκίες των στελεχών από την διαδικασία της καθοδήγησης.

Ερωτήσεις

Ερώτηση 1

Descriptive Statistics
Std.
Mini Maxi Mea Deviatio
N mum mum
n
Skewness
n
Stati Statis Statist Stati
Statisti Std.
stic
tic
ic
stic Statistic
c
Error
70

2

5

4,27

27

,760

-1,321

Kurtosis
Stati
stic

,287 2,421

Std. Error
,566

Ερώτηση 2

70

2

5

4,44

,629

-1,039

Ερώτηση 3

70

2

5

4,17

,798

-,850

Ερώτηση 4

70

1

5

4,19

,952

Ερώτηση 5

70

1

5

3,66

Ερώτηση 6

70

1

5

Ερώτηση 7

70

2

Ερώτηση 8

70

Ερώτηση 9

,287 1,812

,566

,287

,531

,566

-1,214

,287 1,173

,566

1,075

-,710

,287 -,040

,566

3,84

,973

-,648

,287 -,022

,566

5

4,26

,793

-1,217

,287 1,679

,566

2

5

4,03

,761

-,658

,287

,546

,566

70

1

5

3,91

,974

-1,180

,287 1,324

,566

Ερώτηση 10

70

3

5

4,46

,557

-,346

,287 -,918

,566

Valid N
(listwise)

70

Πίνακας 4.3: Μέσος όρος προσδοκιών από την εφαρµογή της
καθοδήγησης

διαδικασίας

∆ιάγραµµα 4.3 : Μέσος όρος προσδοκιών από την εφαρµογή της
καθοδήγησης

διαδικασίας
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4.2 Παραγοντική Ανάλυση
4.2.1 Γενικά
Η παραγοντική ανάλυση είναι µια στατιστική µέθοδος που έχει σκοπό να βρει την
ύπαρξη κοινών παραγόντων ανάµεσα σε µια οµάδα µεταβλητών. Με αυτή την
µεθοδολογία επιτυγχάνεται:
•
•
•

µείωση των διαστάσεων του προβλήµατος
δηµιουργία καινούργιων µεταβλητών-παραγόντων, τις οποίες µπορούµε
να τις θεωρήσουµε ως κάποιες µη µετρήσιµες µεταβλητές
εξήγηση των συσχετίσεων που υπάρχουν στα δεδοµένα, για τις οποίες
έχουµε υποθέσει ότι οφείλονται αποκλειστικά στην ύπαρξη κάποιων
κοινών παραγόντων που δηµιούργησαν τα δεδοµένα.

4.2.2 Έλεγχος επάρκειας δειγµατοληψίας και αξιοπιστίας.
Η παραγοντική ανάλυση στην παρούσα έρευνα έγινε µε την χρήση του στατιστικού
πακέτου PASW Statistics ver18. Η επάρκεια της δειγµατοληψίας εκτιµάται από τον
συντελεστή Kaiser-Meyer-Οlkin (ΚΜΟ). Αν η τιµή του είναι µεγάλη ,τότε τα δεδοµένα
είναι κατάλληλα για την εφαρµογή παραγοντική ανάλυσης. Τιµές του συντελεστή
ΚΜΟ πάνω από 0.5 επιτρέπουν την συνέχιση της παραπάνω διαδικασίας. Με τον
συντελεστή Bartlett's Test of Sphericity γίνεται έλεγχος της σφαιρικότητας για την
διαπίστωση της ύπαρξης συσχετίσεων µεταξύ των δεδοµένων. Έγινε έλεγχος των
παραπάνω συντελεστών για τα τρία τµήµατα/ερευνητικούς τοµείς του
ερωτηµατολογίου (ξεχωριστά για το κάθε ένα) και όπως φαίνεται από τα παρακάτω
αποτελέσµατα , ο συντελεστής ΚΜΟ επιτρέπει την συνέχιση της παραγοντικής
ανάλυσης και στα δύο τµήµατα. Παράλληλα ο συντελεστής Bartlett's Test of Sphericity
είναι διάφορος του µηδενός και στα τρία τµήµατα του ερωτηµατολογίου όπως φαίνεται
και στον πίνακα 2.5.

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

KaiserMeyer-Olkin

1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-11

0.741

Bartlett's
Test of
Sphericity
352.754

2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 13-32

0.695

775.806

3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 33-43

0.713

275.002

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακας 4.5 : Συντελεστές Kaiser-Meyer-Olkin και Bartlett's Test of Sphericity των
τριών τµηµάτων του ερωτηµατολογίου .
Μετά την παρακάτω διαδικασία γίνεται έλεγχος της αξιοπιστίας των απαντήσεων
του ερωτηµατολογίου. Μία εκτίµηση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου δίνεται
από την εσωτερική συνάφειά του (internal consistency). Ο συντελεστής α (Coefficient
alpha) παρέχει έναν χρήσιµο δείκτη για το υπολογισµό της εσωτερική συνάφειας της
κλίµακας. Το συνολικό ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει αρκετά σηµαντική αξιοπιστία
(συντελεστής Cronbach α = 0,737) και µας επιτρέπει να το θεωρήσουµε ως οµοιογενή
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κλίµακα, εφόσον η τιµή του α είναι µεγαλύτερη του 0,7 (Nancy L.Leech, Karen
C.Baret, George A.Morgna , 2005). Παράλληλα ο υπολογισµός των συντελεστών
Cronbach α για τα επί µέρους τµήµατα δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 2.6.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Α/Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

0.737

2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-11

0.777

3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 13-32

0.829

4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 33-43

0.776

Cronbach’s Αlpha

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακας 4.6: Συντελεστές Cronbach’s Αlpha των τριών ερευνητικών τµηµάτων
του ερωτηµατολογίου
4.2.3. ∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση
Η εγκυρότητα κατασκευής είναι ο βαθµός στον οποίο µια κλίµακα πραγµατικά
µετράει την έννοια για της οποίας τη µέτρηση κατασκευάστηκε. Η διερευνητική
παραγοντική ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) είναι µία από τις µεθόδους που
χρησιµοποιούνται για την εγκυρότητα κατασκευής . Η παραγοντική ανάλυση της
κλίµακας (εξαγωγή κύριων παραγόντων µε περιστροφή Varimax) εφαρµόστηκε στα
δύο τµήµατα του ερωτηµατολογίου και απέδωσε τέσσερις (4) διακριτούς παράγοντες
για το πρώτο τµήµα , µε µία έως πέντε ερωτήσεις έκαστος, οι οποίοι ευθύνονται για το
74,92% της διακύµανσης των απαντήσεων (Πίνακας 2.7) και για το δεύτερο τµήµα
απέδωσε 6 παράγοντες (Πίνακας 2.8) µε συνολική διακύµανση 72,66%. Βεβαίως οι
ερωτήσεις αποδόθηκαν στον παράγοντα στον οποίο εµφανίζουν τη µεγαλύτερη
φόρτιση, χωρίς να µπορεί να θεωρηθεί ότι συµµετέχουν µόνο σε αυτόν ή ότι αποδίδουν
το αντίστοιχο νόηµα.

2

Π1

Ο αξιωµατικός – επικεφαλής πιστεύει στη ανάπτυξη

,801

των υφισταµένων του.
4

O αξιωµατικός – επικεφαλής πρεσβεύει ότι οι
.812
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Π2

Π3

Π4

σε %

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

∆ιακύµανση

ερώτησης

Αριθµός

Factor Loading

24.9

υφιστάµενοί του θέλουν να βελτιώνονται συνεχώς.
9

Ο αξιωµατικός – επικεφαλής εµπνέει την λήψη
πρωτοβουλιών από τους υφισταµένους του.

5

Ο αξιωµατικός – επικεφαλής παρουσιάζει κατανόηση
στην συµπεριφορά του προς τους υφισταµένους του.

.881

Ο αξιωµατικός – επικεφαλής επιθυµεί να µαθαίνει για
τον εαυτό του από τους υφισταµένους του.

.527

Ο αξιωµατικός – επικεφαλής βελτιώνει τις γνώσεις
του κα παρουσιάζεται ενήµερος.

.581

Ο αξιωµατικός – επικεφαλής ενθαρρύνει το πνεύµα
συνεργασίας µεταξύ των στελεχών.

.664

Ένας αξιωµατικός – επικεφαλής που αναδεικνύεται
µέσα από τις συµβουλές και προτροπές ενός
αρχαιότερου στελέχους , επιθυµεί να κάνει το ίδιο και
µε τους υφισταµένους του.

.672

6
8
10
12

3
7

11

,726

O αξιωµατικός – επικεφαλής πρέπει να επεµβαίνει
ελάχιστα.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής δεν προσπαθεί να
«χτίσει» χαρακτήρες.

21.9

.803
14.2
.844

Τα στελέχη επιθυµούν να συνεργάζονται µε κάποιον
αξιωµατικός – επικεφαλή που θα τους βοηθήσει να

.866

13.8

βελτιωθούν και να ανελιχθούν.

Συνολικό Ποσοστό ∆ιακύµανσης
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

Πίνακας 4.7 : Η παραγοντική ανάλυση του πρώτου τµήµατος του ερωτηµατολογίου.
Η παραγοντική ανάλυση στο πρώτο τµήµα του ερωτηµατολογίου που διερευνά την
ένταση της διαδικασίας της διαδικασίας στον Ελληνικό Στρατό απέδωσε 4 παράγοντες
, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.7. Έτσι στον πρώτο Π1 περιλαµβάνονται οι
ερωτήσεις 2, 4, 9 µε ποσοστό διακύµανσης 24.9 %. Με τις παραπάνω ερωτήσεις , ο Π1
εκφράζει την σχέση των επικεφαλείς αξιωµατικών µε το προσωπικό τους µέσα από την
διάθεση των πρώτων να επιτρέπουν την λήψη πρωτοβουλιών. Είναι ο παράγοντας µε
την µεγαλύτερη συµβολή στο συνολικό ποσοστό διακύµανσης , φανερώνοντας έτσι την
στάση των προϊσταµένων µε την µεγαλύτερη συχνότητα.
Στο δεύτερο παράγοντα Π2 περιλαµβάνονται οι ερωτήσεις 5, 6 ,8, 10, 12. Με τον
παράγοντα αυτό εκφράζεται η σχέση των επικεφαλείς αξιωµατικών µε τους
υφισταµένους µέσα από την διάθεση των πρώτων να βελτιωθούν λαµβάνοντας υπόψη
τους την κριτική άποψη του προσωπικού τους και παράλληλα καλλιεργώντας πνεύµα
συνεργασίας µέσα στο τµήµα τους. Και ο Π2 παρουσιάζει υψηλό ποσοστό
διακύµανσης (24.9 %) φανερώνοντας την εξίσου µεγάλης συχνότητας στάση των
προϊσταµένων για βελτίωση και συνεργασία.
31

74.923

Οι ερωτήσεις 3, 7 περιλαµβάνονται στον τρίτο παράγοντα (Π3) µε ποσοστό
διακύµανσης 14.2 % . Με τον παράγοντα αυτό εκφράζεται η σχέση των επικεφαλείς
αξιωµατικών µε τους υφιστάµενους τους µέσα από την διάθεση των πρώτων να
επιτρέπουν την ελεύθερη δράση των υφισταµένων χωρίς συνεχείς οδηγίες και
υποδείξεις επιτρέποντας τους να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους ως ηγήτορες. Ο
τέταρτος παράγοντας περιλαµβάνει µία µόνο ερώτηση και έτσι δεν λαµβάνεται
ουσιαστικά υπόψη στο συνολικό ποσοστό διακύµανσης που διαµορφώνεται στο
61.123%.

5

17
18

19

8

9

20

11

12
14
16

∆ε φοβάστε να λέτε την άποψη σας
στους προϊσταµένους και τους
συνεργάτες σας αν απαιτηθεί.
Αντιµετωπίζετε τους υφισταµένους
σας σαν συνεργάτες.
Ενθαρρύνετε τις πρωτοβουλίες
«µικρού ηγήτορα» .
Μετά το τέλος της καθοδήγησης
ζητάτε πληροφορίες για την πρόοδο
των εργασιών.
Είστε έτοιµος(η) να δεχτείτε την
αρνητική κριτική από τους
υφισταµένους σας όταν αποφασίσετε
να την ζητήσετε .
Θα λάβετε υπόψη σας αυτή την
κριτική και θα προσπαθήσετε να
διορθώσετε τα αρνητικά σηµεία .
Ελέγχετε τα αποτελέσµατα της
καθοδήγησης σε σχέση µε την
επίτευξη των στόχων

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

νσησε %

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

∆ιακύµα

ης

ερώτησ

Αριθµός

Factor Loading

,819

,599
,748

,850
31.843
,885

,810

,532

Σε µια συζήτηση, συνοψίζετε και
επεξεργάζεστε οτιδήποτε ακούτε από
τους άλλους προκειµένου να ελέγξετε
αν έχετε γίνει κατανοητός.
Προτιµάτε να ακούτε και τη γνώµη
των άλλων.

,803

,738

Θεωρείτε εκ των προτέρων ότι κάθε
άτοµο έχει µεγάλες αντοχές.
∆ηµιουργείτε συνδετικούς κρίκους

,523

,799

32

12.196

3

4

6

1

2

15

7

10

13

ανάµεσα στην ανάγκη για
κινητοποίηση και στην υλοποίηση των
στόχων του τµήµατος σας.
Ανησυχείτε αν οι άνθρωποι που θα
βελτιώσετε , µετατεθούν µετακινηθούν πριν µπορέσουν να
προσφέρουν .

,598

Πιστεύετε ότι πρέπει να αφήνετε τους
υφισταµένους σας να κάνουν
ενέργειες , οι οποίες αν και
λανθασµένες θα τους επιτρέψει να
βελτιωθούν .
Υπάρχει η αντίληψη στο τµήµα σας
ότι η ατοµική βελτίωση έρχεται σε
χαµηλότερη προτεραιότητα από τα
άµεσα αποτελέσµατα
Θεωρείτε σηµαντικό να βάζετε τον
εαυτό σας σαν παράδειγµα σε µια
καθοδηγητική προσέγγιση.
Το τµήµα σας διοικείται από σας µε
τέτοιο τρόπο που να φανερώνει ότι η
ατοµική τους βελτίωση θα βοηθήσει
στο τέλος την απόδοση συνολικά του
τµήµατος σας .
Θέλετε να αναµειγνύετε τους
υφισταµένους σας στη λήψη
σηµαντικών αποφάσεων.
Πιστεύετε ότι γνωρίζετε τόσο καλά
τους υφισταµένους σας που να είσαι
σε θέση να αντιλαµβάνεστε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην
προσωπική τους ζωή.
Είστε έτοιµος(η) να δεχτείτε ότι στο
τµήµα σας οι άνθρωποι λειτουργούν
διαφορετικά από αυτό που επιθυµείτε.
Θεωρείτε πάντα ότι οι υφιστάµενοι
σας είναι ικανοί και πρόθυµοι.

,755

9.376

,802

,613

7.767
,609

,473

6.127
.835

,801
5.390
,372

Συνολικό Ποσοστό ∆ιακύµανσης

Πίνακας 4.8: Η παραγοντική ανάλυση του δεύτερου τµήµατος του ερωτηµατολογίου
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72.66

Για το δεύτερο τµήµα του ερωτηµατολογίου που διερευνά , η παραγοντική
ανάλυση απέδωσε 6 παράγοντες, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.8. Αναλύοντας
προσεκτικά τις ερωτήσεις προκύπτουν κάποιες από τις υποκείµενες διαστάσεις του
ερωτηµατολογίου. Έτσι στον παράγοντα 5 (Π5) συναντώνται οι ερωτήσεις 5, 8 ,9 ,17
,18 ,19 ,20 µε διακύµανση 31.8 % . Από τις παραπάνω ερωτήσεις οι 5, 8, 9, 18, 19
έχουν τη µεγαλύτερη φόρτιση (πάνω από 0.6) στον παράγοντα Π1. Εξετάζοντας το
περιεχόµενο και τον σκοπό των ερωτήσεων µπορεί να ειπωθεί ότι ο Π1 εκφράζει
συνολικά την ικανότητα του cοaching manager να είναι «ανοιχτός» στην κριτική των
συναδέλφων και υφισταµένων του.
Στον παράγοντα 6 (Π6) συναντώνται οι ερωτήσεις 11,12,14,16 µε διακύµανση
12.196% . Από τις παραπάνω ερωτήσεις οι 11,12,16 έχουν τη µεγαλύτερη φόρτιση
(πάνω από 0.6) στον παράγοντα Π2. Έτσι µπορεί να ειπωθεί ότι ο Π2 εκφράζει
συνολικά την ικανότητα του cοaching manager της αξιοποίησης της πληροφόρησης για
την οργάνωση και µεθόδευση της καθοδήγησης.
Στον παράγοντα 7 (Π7) συναντώνται οι ερωτήσεις 3, 4, 6 µε διακύµανση 9.376% .
Από τις παραπάνω ερωτήσεις οι 4, 6 έχουν τη µεγαλύτερη φόρτιση (πάνω από 0.6)
στον παράγοντα Π7. Εξετάζοντας το περιεχόµενο και τον σκοπό των ερωτήσεων
µπορεί να ειπωθεί ότι ο Π7 εκφράζει συνολικά την ικανότητα του cοaching manager να
καθοδηγεί του υφισταµένους µε αποτελεσµατικό τρόπο βάζοντας σε προτεραιότητα
την ατοµική τους ανάπτυξη και αφήνοντας τους να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που
θα τους επιτρέψει να βελτιωθούν µέσα από τυχόν λανθασµένες επιλογές. Η ερώτηση 3
που περιλαµβάνεται στον παράγοντα Π3 είναι σαφές ότι δεν αποτελεί τµήµα της
συνολικής έκφρασης της αποτελεσµατικότητας της καθοδήγησης αλλά εκφράζει
κυρίως την ανησυχία του επικεφαλή για εκµετάλλευση της ενδεχόµενης βελτίωσης σε
άλλο τµήµα .Ο παράγοντας Π8 εκφράζει συνολικά την το χαρακτηριστικό του
cοaching – manager να επιθυµεί την βελτίωση του προσωπικού του. Περιλαµβάνει τις
ερωτήσεις 1, 2 και έχει διακύµανση 7.767 %.
Επιπλέον ο παράγοντας Π9 περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 7, 15 και έχει ποσοστό
διακύµανσης 6.127% ενώ ο παράγοντας Π10 περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 10,13 και
έχει ποσοστό διακύµανσης 5.390%. Παρατηρώντας τις ερωτήσεις που εµπεριέχονται
στους Π9, Π10 διαπιστώνεται ότι καταρχήν οι ερωτήσεις 13 και 15 έχουν πολύ χαµηλή
φόρτιση στους παράγοντες (.372, -.476 αντίστοιχα). Παράλληλα οι παραπάνω
παράγοντες δεν εκφράζουν κάποιο συνολικό νόηµα µε αποτέλεσµα να µη θεωρείται ότι
επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα της παραγοντικής ανάλυσης. Έτσι µε την αφαίρεση
των παραγόντων Π9, Π10 το συνολικό ποσοστό διακύµανσης διαµορφώνεται στο
61.143%.

4.2.4 Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση
Στο τµήµα αυτής της µεθοδολογίας πραγµατοποιείται ανάλυση πολλαπλής
γραµµικής παλινδρόµησης (regression analysis) µε σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει
δυνατότητα πρόβλεψης των ερωτήσεων µέσω των παραγόντων που προήρθαν από την
υλοποίηση της παραγοντικής ανάλυσης στα δύο τµήµατα/ερευνητικούς άξονες του
ερωτηµατολογίου. Με την γραµµική παλινδρόµηση , γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης
της εξαρτηµένης µεταβλητής από αριθµό ανεξάρτητων.
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Έτσι για τις πρώτες 11 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκε ως
εξαρτηµένη µεταβλητή ο παράγοντας Π1 (διάθεση των αξιωµατικών – επικεφαλείς να
επιτρέπουν την λήψη πρωτοβουλιών) και ως ανεξάρτητες µεταβλητές οι παράγοντες
Π2, Π3 µε τα αποτελέσµατα να φαίνονται στον πίνακα 2.9.

Model

R

1

0,476

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
0,226

0,203

0,83422

Πίνακας 4.9: Αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης για το πρώτο τµήµα του
ερωτηµατολογίου

Ο συντελεστής R εκφράζει την συσχέτιση µεταξύ των παραγόντων και σε αυτή την
περίπτωση είναι 0.476. Ο συντελεστής R-Square είναι απλώς ο συντελεστής
πολλαπλής συσχέτισης στο τετράγωνο και είναι 0.226. Έτσι το 22.6% είναι το ποσοστό
διακύµανσης του κριτηρίου (της εξαρτηµένης µεταβλητής) οφείλεται στις µεταβλητές
(παράγοντες στην περίπτωση αυτή) πρόβλεψης αποτυπώνοντας το γεγονός ότι το
22.6% της εξαρτηµένης µεταβλητής µπορεί να προβλεφθεί από τον συνδυασµό των
παραγόντων Π2, Π3.
Ο συντελεστής Adjusted R-Square είναι ο R-Square προσαρµοσµένος στο µέγεθος
του δείγµατος και στον αριθµό των µεταβλητών πρόβλεψης. Το αποτέλεσµα αυτής
είναι η µείωση της τιµής R-Square σε 0.203. Το p-value ANΟVA είναι 0.000 και έτσι
ισχύει η σχέση p(sig)˂0.001 που επιτρέπει την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής
από τις ανεξάρτητες (Nancy L.Leech, Karen C.Baret, George A.Morgna , 2005).
Στη συνέχεια εφαρµόστηκε πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση και στις επόµενες
20 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε ως
εξαρτηµένη µεταβλητή ο παράγοντας Π5 (ανοιχτός σε κριτική των συναδέρφων και
υφισταµένων) και ως ανεξάρτητες µεταβλητές οι παράγοντες Π6 και Π7. Στον πίνακα
2.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της παραπάνω διαδικασίας.
Model

R

1

,419a

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
,176

,151

,66522

Πίνακας 4.10 : Αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης για το δεύτερο τµήµα του
ερωτηµατολογίου
Ο συντελεστής R εκφράζει την συσχέτιση µεταξύ των παραγόντων και σε αυτή την
περίπτωση είναι 0.419. Ο συντελεστής R-Square είναι απλώς ο συντελεστής
πολλαπλής συσχέτισης στο τετράγωνο και είναι 0.176. Έτσι το 17.6% είναι το ποσοστό
διακύµανσης του κριτηρίου (της εξαρτηµένης µεταβλητής) οφείλεται στις µεταβλητές
(παράγοντες στην περίπτωση αυτή) πρόβλεψης αποτυπώνοντας το γεγονός ότι το
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22.6% της εξαρτηµένης µεταβλητής µπορεί να προβλεφθεί από τον συνδυασµό των
παραγόντων Π6, Π7.
Ο συντελεστής Adjusted R-Square είναι ο R-Square προσαρµοσµένος στο µέγεθος
του δείγµατος και στον αριθµό των µεταβλητών πρόβλεψης. Το αποτέλεσµα αυτής
είναι η µείωση της τιµής R-Square σε 0.151. Το p-value ANΟVA είναι 0.000 και έτσι
ισχύει η σχέση p(sig)˂0.001 που επιτρέπει την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής
από τις ανεξάρτητες (Nancy L.Leech, Karen C.Baret, George A.Morgna , 2005).
∆ιάθεση των αξιωµατικών –
επικεφαλείς να επιτρέπουν
την λήψη πρωτοβουλιών
(Παράγοντας Π1)

Βελτίωση
των
Αξκών
επικεφαλείς µέσω
της κριτικής (Π2)
Ελεύθερη δράση
των υφισταµένων
(Π3)
Καθοδήγηση µε
αποτελεσµατικό
τρόπο (Π7)
Επιθυµία
για
βελτίωση
του
προσωπικού (Π8)
R2

Εκτιµώµενοι
Συντελεστές
(β)

Τιµές
Στατιστικής
(t)

0.467**

4.348

-0.078

-0.727

Ανοιχτός σε κριτική των
συναδέρφων και
υφισταµένων
(Παράγοντας Π6)

Εκτιµώµενοι
Συντελεστές
(β)

Τιµές
Στατιστικής
(t)

0.385**

3.472

0.151*

1.357

0.203**
0.151**
Σηµείωση : +p(sig)< 0.10, *p(sig)< 0.05;
**p(sig)< 0.01

Πίνακας 4.11: Εκτιµώµενοι Συντελεστές β και τιµές Στατιστικής t παλινδρόµησης των
δύο γραµµικών παλινδροµήσεων.
Από τον Πίνακα 4.11 διαπιστώνεται ότι ο Παράγοντας Π2 συντελεί σε µεγαλύτερο
ποσοστό στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής (παράγοντας Π1), όπως
φαίνεται και από την τιµή του συντελεστή Betta (0.467). Αναλύοντας την παραπάνω
ένδειξη, διαπιστώνεται ότι η βελτίωση του επικεφαλής αξιωµατικού από την κριτική
των υφισταµένων του (Π2) , θα του επιτρέψει παράλληλα να καλυτερεύσει τις σχέσεις
του µαζί τους και θα τον βοηθήσει να τους εµπιστευτεί και
να τους δώσει µεγαλύτερο περιθώριο δράσης.
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Στον πίνακα 4.11 , παρατηρείται ότι ο παράγοντας Π7 (της αξιοποίησης της
πληροφόρησης για την οργάνωση και µεθόδευση της καθοδήγησης) συντελεί σε
µεγαλύτερο ποσοστό στην πρόβλεψη του παράγοντα Π5 (Betta = 0.385). Έτσι ένας
επικεφαλής µε σαφή ικανότητα στην αξιολόγηση της πληροφόρησης , θα είναι
«ανοιχτός» στην λήψη συµβουλών και προτροπών από συναδέρφους (υφιστάµενους,
οµοιόβαθµους, προϊστάµενους) µε αποτέλεσµα την αποτελεσµατική διόρθωση των
αδυναµιών και την ορθή αντιµετώπιση των υφισταµένων του.
Παράλληλα και ο παράγοντας Π8 συµβάλει στην ύπαρξη αυτής της δεξιότητας
(Βetta = 0.151). Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται ότι η ικανότητα του επικεφαλή να
επιτρέπει την λήψη πρωτοβουλιών από τα κατώτερα στελέχη επιτρέπει στον ίδιο να
έχει την δυνατότητα αξιολόγησης και εκµετάλλευση των πληροφοριών από τους
υφισταµένους του για την βελτίωση του τρόπου καθοδήγησης.
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5ο Κεφάλαιο
Ανάλυση - Εξαγωγή Συµπερασµάτων
5.0 Γενικά
Από την ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου παρατηρείται γενικότερα,
ότι τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού στο σύνολο τους επιθυµούν ή και εφαρµόζουν
ακόµη καθοδήγηση στους υφισταµένους τους. Έχουν αντιληφθεί την αξία της
διαδικασίας του cοaching και προσπαθούν για την υλοποίησή της αν είναι δυνατόν σε
καθηµερινή βάση. Παράλληλα είναι ενήµεροι για το γεγονός ότι αποτελεί µια
διεργασία που απαντάται σε όλες τις µορφές ενός τακτικά συγκροτηµένου συνόλου
,από τα αρχαία χρόνια , γιατί ακριβώς αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την οµαλή
προσαρµογή των στελεχών στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της κάθε εποχής.
Ακόµη, παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά ενός cοaching manager συνάδουν µε
τα απαραίτητα στοιχεία ενός στρατιωτικού ηγέτη (διαπροσωπικές επιδεξιότητες,
διανοητικές και εννοιολογικές ικανότητες) γεγονός που ενισχύει την οµαλή εφαρµογή
της καθοδήγησης στην καθηµερινή ρουτίνα των στρατιωτικών τµηµάτων.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού έχουν υψηλές
προσδοκίες από την εφαρµογή της διαδικασίας της καθοδήγησης. Αντιλαµβάνονται
την αξία της και ευελπιστούν για την υλοποίησή της, αν είναι δυνατόν σε καθηµερινή
βάση. Ουσιαστικά, θεωρούν ότι πρόκειται για µια πολύ σηµαντική διαδικασία µε την
οποία επιτυγχάνεται η οµαλοποίηση της εξοικείωσης του νέου µόνιµου στρατιωτικού
προσωπικού µε το στρατιωτικό περιβάλλον και τις παραµέτρους που το αποτελούν.
Θεωρούν επίσης αυτονόητο ότι θα πρέπει να διεξάγεται µε τη βοήθεια έµπειρων και
ενηµερωµένων στελεχών. Οι τελευταίοι µέσω των καταστάσεων-θεµάτωνπροβληµάτων που έχουν έρθει ήδη αντιµέτωποι θα αποτελέσουν πολύτιµοι αρωγοί των
νέων στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της οµαλής τους ένταξης στο ιδιαίτερα
απαιτητικό στρατιωτικό περιβάλλον. Παράλληλα έχουν διαπιστώσει ότι αποτελεί µια
διεργασία που απαντάται σε όλες τους ανεπτυγµένους στρατούς µε εµπειρία πολέµου,
γεγονός που ενισχύει την σηµασία της.

5.1 Ένταση της διαδικασίας της καθοδήγησης
Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 4.1, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία του cοaching
παρουσιάζει την µεγαλύτερη ένταση σε στελέχη τα οποία στο παρελθόν έχουν δεχτεί
καθοδήγηση ( ερ.12, mean = 4,04). Αυτό δείχνει ότι τα άτοµα αυτά επιθυµούν να
συνεχίσουν να µεταφέρουν γνώσεις και εµπειρίες στα υφιστάµενα τους στελέχη
αναγνωρίζοντας την σηµασία της καθοδήγησης στην µετέπειτα πορεία τους,
λαµβάνοντας ταυτόχρονα ως παράδειγµα τις προσωπικές τους εµπειρίες. Παράλληλα,
όσα στελέχη επιθυµούν την ατοµική τους βελτίωση, προτιµούν να συνεργάζονται µε
άτοµα που θα τους καθοδηγήσουν σε σωστή κατεύθυνση ή επιθυµούν οι ανώτεροι τους
(που έχουν περισσότερες γνώσεις και εµπειρίες) να τους καθοδηγούν σε σωστές βάσεις
για να επιτύχουν την οµαλή προσαρµογή στην στρατιωτική πραγµατικότητα , όπως
φαίνεται στην ερώτηση 11 (mean = 3,9).
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Επίσης, παρατηρείται ότι όταν ο αξιωµατικός επικεφαλής ευνοεί το πνεύµα
συνεργασίας στο τµήµα του , η διαδικασία της καθοδήγησης παρουσιάζει µεγάλη
ένταση (ερώτηση10, mean = 4.11). Η παραπάνω διαπίστωση συνάδει µε τις αρχές
εφαρµογής του cοaching σύµφωνα µε τις οποίες η συνεργασία µεταξύ του cοach και
του cοachee αποτελεί βασική προτεραιότητα για την έναρξη της διαδικασίας.
Παράλληλα , η επίτευξη συνεργασίας έρχεται σε εφαρµογή µε την διαρκής επιθυµία
του επικεφαλής για την ανάπτυξη και βελτίωση των υφισταµένων του, όπως φαίνεται
και στο µέσο όρο των απαντήσεων της ερώτησης 2 (mean = 3.9) .
Επιπλέον όταν ο επικεφαλής ενηµερώνεται συνεχώς , ευνοεί την διαδικασία του
cοaching (ερ.8, mean= 3,97). Είναι προφανές ότι ένας ενήµερος και καταρτισµένος
επικεφαλής αποτελεί εχέγγυο στην οµαλή λειτουργία του τµήµατος που προΐσταται.
Επιθυµεί να διοικήσει µε τέτοιο τρόπο ώστε να προτρέπει τους υφιστάµενους του να
αναζητούν την συνεχή βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους. Ακόµη ένας
καταρτισµένος επικεφαλής είναι πρότυπο προς µίµηση δείχνοντας το δρόµο για την
προσωπική και οµαδική ανάπτυξη σε όλο το τµήµα/τοµέα πετυχαίνοντας την συνολική
πρόοδο του οργανισµού.
Από την άλλη µεριά το µεγάλο ποσοστό απαντήσεων «Είµαι Αδιάφορος» σε όλες
τις ερωτήσεις φανερώνει κάποιες στάσεις συµπεριφοράς απέναντι στην διαδικασία της
καθοδήγησης. Η πρώτη µπορεί να χαρακτηριστεί ως αρνητική στάση . Έρευνες
δείχνουν ότι τέτοιες απαντήσεις µε µεγάλα ποσοστά υποδηλώνουν µια αρνητικότητα
την οποία τα άτοµα δεν θέλουν να εκδηλώσουν. Αυτό ίσως οφείλεται στην έλλειψη
ενηµέρωσης από την κεντρική ∆ιοίκηση µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζει το προσωπικό
ακριβώς τι είναι το cοaching, µε τι σχετίζεται και ποιους αφορά.. Αρκετά επίσης,
νεοτοποθετηµένα κυρίως στελέχη αποφεύγουν την αναζήτηση καθοδήγησης ,
επιδίδοντας τις δυνάµεις τους στο κατά τους Hunt και Weintraub, impressiοn
management. Ακόµη, κάποιοι επικεφαλείς µε αυτή τους την απάντηση δείχνουν µια
µάλλον αδιάφορη στάση, πιστεύοντας ότι οι διαδικασίες της γνώσης αποτελούν ένα
επιπρόσθετο έργο στο ήδη βεβαρηµένο πρόγραµµα τους . Παράλληλα αρκετά στελέχη
που είναι τοποθετηµένα σε καίριες θέσεις, εκδηλώνουν µια στάση καχυποψίας.
Θεωρούν ότι η καθοδήγηση θα τους στερήσει την «ισχύ δια της γνώσεως» που έχουν
ήδη αποκτήσει , χάνοντας έτσι το «προνόµιο» η ηγεσία να εξαρτάται από την εµπειρία
και κατάρτισή τους.
5.2 ∆εξιότητες και χαρακτηριστικά των στελεχών.
Γενικότερα, οι απαντήσεις σε αυτό το τµήµα του ερωτηµατολογίου, παρουσιάζουν
τα εν γένει χαρακτηριστικά του cοaching manager καθώς και σε τί ποσοστό
παρατηρούνται στους αξιωµατικούς επικεφαλείς. Στο διάγραµµα 4.2 διαπιστώνεται ότι
οι επικεφαλείς των τµηµάτων διαθέτουν σε µεγάλο ποσοστό τα χαρακτηριστικά ενός
cοaching manager. Οι µέσοι όροι των απαντήσεων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα
δείχνοντας έτσι ότι οι σηµερινοί επικεφαλείς διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο για
την υλοποίηση καθοδήγησης στο υφιστάµενο προσωπικό.
Ειδικοτερα, η ερώτηση 20 που αφορά τον έλεγχο των αποτελεσµάτων µιας
διαδικασίας cοaching διαθέτει υψηλό µέσο όρο στις απαντήσεις της (mean=4.17),
δείχνοντας ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συµφωνεί µε αυτή την
πρακτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει απάντηση
«∆ιαφωνώ Απόλυτα» , όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.2 , φανερώνοντας έτσι ότι και
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οι ερωτηθέντες που είχαν αρνητική άποψη, δεν την απορρίπτουν τελείως ενισχύοντας
έτσι την χρησιµότητα της.
Ακόµη, υψηλό µέσο όρο έχουν οι απαντήσεις της ερώτησης 18 (mean = 4.14) που
αφορά την λήψη πληροφοριών µετά το τέλος της καθοδήγησης. Η συλλογή δεδοµένων
µετά το πέρας της διαδικασίας αποτελεί κατάλληλο εργαλείο στα χέρια του κάθε
καθοδηγητή για να έχει την δυνατότητα να διαπιστώσει την πρόοδο των
καθοδηγούµενων. Θα έχει έτσι την ευχέρεια να αποκτήσει περισσότερα δεδοµένα για
την λειτουργία του τµήµατος του , για τις ανησυχίες και αδυναµίες των υφισταµένων
του έχοντας την ευελιξία να προσαρµόζει την διαδικασία ανάλογα µε τις συνθήκες
εργασίας και τις καθηµερινές απαιτήσεις.
Παράλληλα, οι απαντήσεις της ερώτησης 17 (mean = 4.18) παρουσιάζουν υψηλό
µέσο όρο , φανερώνοντας την θετική άποψη των ερωτηθέντων για την λήψη
πρωτοβουλιών από το προσωπικό τους. Αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την
διαπίστωση της προόδου της καθοδήγησης. Τα υφιστάµενα στελέχη καλούνται να
λάβουν αποφάσεις στο πνεύµα του προϊσταµένου τους για την αντιµετώπιση
καθηµερινών δυσχερειών (για παράδειγµα καθορισµός αρµοδιοτήτων για την
συντήρηση του υλικού και των µέσων ) χωρίς την άµεση παρέµβαση του .
Πέρα από όλα αυτά όµως , τα στελέχη δίδουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα στην
δηµιουργία κλίµατος στο υφιστάµενο προσωπικό τους για συνεχή ανάπτυξη και
βελτίωση µε απώτερο σκοπό την συνολική αναβάθµιση του τµήµατος, όπως φαίνεται
από τον υψηλό µέσο όρο των απαντήσεων της ερώτησης 2 (mean = 4.23). Το σύνολο
των επικεφαλείς ενδιαφέρεται για την πρόοδο των στελεχών τους γιατί γνωρίζουν ότι
έτσι θα αυξηθεί η συνολική απόδοση του τµήµατος τους. Παράλληλα , θα επιτευχτεί
έτσι η ικανοποιητική χρήση και συντήρηση των διατιθέµενων µέσων και υλικών ,
παράγοντας που αυξάνει κατακόρυφα την µαχητική ισχύ των στρατιωτικών τµηµάτων.
Αν και το ποιο χαµηλό µέσο όρο παρουσιάζει η ερ.6 (mean=2.99) µε τις
απαντήσεις της παρατηρείται η διάθεση των επικεφαλείς να έχουν σε υψηλή
προτεραιότητα την ανάπτυξη των στελεχών. Έτσι σε συνέχεια του παραπάνω
χαρακτηριστικού γίνεται φανερό ότι υπάρχει έντονη η τάση για δηµιουργία του
κατάλληλου περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των υφισταµένων, αφού θα
υπάρχει έλλειψη της ανάγκης για επίτευξη άµεσων αποτελεσµάτων.
Αντίθετα το χαρακτηριστικό µε εξίσου χαµηλό µέσο όρο στην ερ.13 (mean=2.99)
φανερώνει την αδυναµία εµπιστοσύνης των επικεφαλείς προς τα στελέχη τους. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην καθηµερινή πραγµατικότητα κατά την οποία υπάρχουν αρκετές
εναλλαγές του προσωπικού µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η επίτευξη σχέσεων
εµπιστοσύνης. Έτσι υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα
στον κάθε επικεφαλή να
σχηµατίζεται η εντύπωση της αρχικής αρνητικής συµπεριφοράς των υφισταµένων
(Μπουραντάς,2005) µέχρι να διαπιστωθεί το αντίθετο ύστερα από παρέλευση
σηµαντικής όµως χρονικής περιόδου. Η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε συνάρτηση
µε το χαµηλό µέσο όρο των απαντήσεων της ερ.14 (mean=3.20) όπου παρατηρείται και
πάλι η διάθεση των επικεφαλείς να µη θεωρούν από την αρχή ότι το προσωπικό τους
έχει υψηλές δυνατότητες και αντοχές.
Τέλος ,χαµηλό µέσο όρο παρουσιάζουν οι απαντήσεις της ερ.7 (mean=3.19)
,παρουσιάζοντας έτσι την τάση των προϊσταµένων να µην προδιαθέτουν καταστάσεις
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για την ύπαρξη σχέσεων πέρα του επαγγελµατικού επιπέδου. Το περιβάλλον του
οργανισµού , εξαιτίας της αυστηρής ιεραρχικής δοµής του, οριοθετεί τις σχέσεις των
στελεχών , µη επιτρέποντάς τα να έχουν µεγάλα περιθώρια επίτευξης διαπροσωπικών
σχέσεων. Αυτό όµως δεν αφήνει τους επικεφαλείς να γνωρίζουν τις βαθύτερες αιτίες
της χαµηλής απόδοσης των υφισταµένων και να ανατρέξουν σε δραστικές λύσεις για
την επίλυση των πραγµατικών προβληµάτων που τυχόν αντιµετωπίζουν.
5.3 Προσδοκίες των στελεχών από την διαδικασία της καθοδήγησης.
Στο διάγραµµα 4.3 διαπιστώνεται καταρχήν ότι ο µέσος όρος των απαντήσεων
είναι αρκετά υψηλός, παρουσιάζοντας έτσι την τάση των στελεχών να συµφωνούν
κατά ένα µεγάλο ποσοστό στα αποτελέσµατα της καθοδήγησης. Έχουν υψηλές
προσδοκίες δίνοντας έτσι µεγάλη σηµασία στην µεθοδική και οργανωµένη εφαρµογή
της διαδικασίας.
Ποιο συγκεκριµένα, η προσδοκία της ορθής καθοδήγησης των νέων ηγητόρων
παρουσιάζει υψηλό µέσο όρο (ερ 10, mean = 4,46) εκφράζοντας ακριβώς την επιθυµία
για τον σωστό προσανατολισµό των νεαρών στελεχών από την αρχή της σταδιοδροµίας
τους. Ο στρατιωτικός χώρος είναι κατεξοχήν γραφειοκρατικός µε στερεότυπες δοµές
και συγκεκριµένη µέθοδο εκπαίδευσης και εργασίας. Με την οργανωµένη εφαρµογή
του cοaching τα στελέχη ευελπιστούν να επιτύχουν την βελτίωση της ανερχόµενης
ιεραρχίας αποσκοπώντας έτσι µακροπρόθεσµα στην συνολική ανάπτυξη του
οργανισµού .
Ακόµη, αρκετά υψηλά µέσο όρο παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 2
(mean = 4,44) που αφορά την µεταφορά των εντολών προς τους υφισταµένους. Ο
γερµανός στρατάρχης Ervin Rommel συνήθιζε να λέει στους υφιστάµενους διοικητές
του ότι «οι διαταγές τους θα πρέπει να είναι τόσο σαφείς και κατανοητές ώστε να
επιλύουν και όχι δηµιουργούν ερωτήµατα» (D.Irving,2005). Έτσι λοιπόν εκφράζεται η
πεποίθηση ότι µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας , οι επικεφαλείς των τµηµάτων θα
έχουν την ευχέρεια να µεταφέρουν τις εντολές τους µε σαφήνεια δίδοντας την
δυνατότητα στους κατώτερούς τους να αντιλαµβάνονται ακριβώς τις διαστάσεις των
απαιτήσεών τους. Παράλληλα , αρκετά υψηλό µέσο όρο έχουν και οι απαντήσεις στην
ερώτηση 7 που αφορά την πραγµάτωση των στόχων των εκάστοτε επικεφαλείς (mean
= 4.26). Με αυτή την απάντηση τα στελέχη εκφράζουν την επιθυµία να αποκτήσουν τα
απαραίτητα εφόδια που θα τους είναι αναγκαία για την εκπλήρωση τόσο των
επαγγελµατικών υποχρεώσεων (βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του τµήµατος τους,
εκπλήρωση της αποστολής τους, άριστη συντήρηση του υλικού τους) όσο και των
προσωπικών τους φιλοδοξιών (ενίσχυση της επαγγελµατικής κατάρτισης, βελτίωση
των ικανοτήτων τους, απόκτηση ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης).
Επιπλέον, µεγάλο µέσο όρο παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 3 (mean =
4,17) που αφορά την µετατροπή των δύσκολων καταστάσεων σε ευκαιρίες για
ανάπτυξη. Τα στελέχη προσδοκούν µετά την λήξη της διαδικασίας της καθοδήγησης ,
να έχουν την αντιληπτική ικανότητα να εξάγουν συµπεράσµατα που θα τους
χρειαστούν µέσα από επίπονες καταστάσεις. Τέτοιες µπορούν να χαρακτηριστούν η
συµµετοχή των τµηµάτων τους σε µεγάλης διάρκειας στρατιωτικές ασκήσεις , σε
ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό ή ακόµα και σε εµπόλεµες συρράξεις. Στην
προκειµένη περίπτωση θα ήταν χρήσιµη µια παρόµοια διαδικασία µε την AAR (After
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Action Review) που χρησιµοποιείται στον Αµερικανικό Στρατό µετά από επιχειρήσεις
και αποτελεί µια µορφή cοaching ( Hunt και Weintraub,2002).
Αντίθετα, χαµηλό µέσο όρο παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 5 (mean =
3,66) που αφορά την αλλαγή των στελεχών στη καθηµερινή τους συµπεριφορά και
στάση. Από αυτό συµπεραίνεται ότι οι επικεφαλείς των τµηµάτων δεν δίδουν µεγάλη
βαρύτητα σε αυτή την προοπτική βελτίωσης. Τα στελέχη δεν αναµένουν µεγάλες
αλλαγές στην συµπεριφορά τους γιατί όπως έχει ειπωθεί παραπάνω ο στρατός αποτελεί
έναν οργανισµό που δεν επιτρέπει µεγάλες διαφοροποιήσεις στην συµπεριφορά των
επαγγελµατιών και που διέπεται από ισχυρότατους κανόνες και στερεότυπες δοµές.
Ακόµη, χαµηλό µέσο όρο παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση 6 (mean =
3,66) που αφορά την εφαρµογή διαφορετικών πραγµάτων στην καθηµερινότητα . Τα
στελέχη δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην απόκτηση δεξιοτήτων για την εύρεση
και υλοποίηση νέων διαδικασιών στην λειτουργία των τµηµάτων που υπηρετούν. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η ύπαρξη συγκεκριµένων µεθόδων λειτουργίας επιτρέπει την
οµαλή συµπεριφορά των τµηµάτων του στρατού σε περίπτωση
έκτακτων
περιστατικών . Η παραπάνω διαπίστωση απαντάται και σε προηγµένους στρατούς της
συµµαχίας του ΝΑΤΟ µε την µορφή των SΟPs (Standard Οpperatiοns Prοcedures ) που
αντιστοιχούν σε ορισµένες απ την ειρήνη ακολουθούµενες διαδικασίες για την
αντιµετώπιση έκτατων φαινοµένων.
Από την άλλη µεριά, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει µεγάλο ποσοστό απαντήσεων
«Είµαι Αδιάφορος» σε όλες τις ερωτήσεις του τρίτου µέρους . Είναι φανερό ότι οι
επαγγελµατίες στρατιωτικοί αναµένουν τα παραπάνω αποτελέσµατα µετά το πέρας της
διαδικασίας του cοaching. Φαίνεται ότι αντιλαµβάνονται την αξία της διαδικασίας και
προσδοκούν αρκετά σηµαντικές αλλαγές στο τρόπο διοίκησης και εκπαίδευσης των
υφισταµένων τους. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις τους στις 4
ανοιχτές ερωτήσεις που περιλαµβάνει η τρίτη θεµατική ενότητα όπως φαίνεται και
στον πίνακα 3.1.
5.4 ∆ιαπιστώσεις από τις απαντήσεις των «ανοιχτών» ερωτήσεων
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, το ερωτηµατολόγιο στο τρίτο µέρος περιείχε 4
«ανοιχτές» ερωτήσεις (πίνακας 5.1) µε τις οποίες έγινε δυνατή η παράθεση της άποψης
των ερωτηθέντων και η υποβολή προτάσεων για την οµαλή διαδικασία της
καθοδήγησης.

Α/Α
1
2
3
4

Ανοιχτές Ερωτήσεις
Αναφέρατε αν έχετε τύχει και αν ναι το βαθµό ικανοποίησης σας από την
καθοδήγηση (cοaching) στην µέχρι τώρα καριέρα σας
Αναφέρατε συνοπτικά ορισµένα χαρακτηριστικά (ικανότητες) από τον άνθρωπο
(ανθρώπους) που σας καθοδήγησε , που σας φάνηκαν χρήσιµα στην µετέπειτα πορεία
καριέρας σας.
Αναφέρατε τρία συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αποκτήσετε
µετά την διαδικασία της καθοδήγησης .
Αναφέρατε κάποια στοιχεία που θα θέλατε να προσθέστε στην διαδικασία της
καθοδήγησης έτσι ώστε να γίνει εποικοδοµητική για τα µελλοντικά στελέχη .

Πίνακας 5.1 : Ανοιχτές Ερωτήσεις Ερωτηµατολογίου
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Οι απαντήσεις της πρώτης ανοιχτής ερώτησης φανερώνουν τη συχνότητα
εφαρµογής της διαδικασίας της καθοδήγησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 47,5% των
ερωτηθέντων δεν έχει τύχει καθοδήγησης στην µέχρι τώρα σταδιοδροµία τους. Η
καθηµερινότητα είναι τέτοιας έντασης που δε επιτρέπει την πολυτέλεια διαθέσιµου
χρόνου για την καθαυτή διαδικασία καθοδήγησης. Οπότε έγκειται στη διάθεση και
εµπειρία του αυτοχριζόµενου «καθοδηγητή» να προσπαθήσει να περάσει κάποια
ερεθίσµατα ή µηνύµατα προς τους υφισταµένους του. Αυτή η κατάσταση σε συνδυασµό
µε την έλλειψη «φιλοδοξίας» για επαγγελµατική ανάπτυξη και ανέλιξη σε µείζονα
αριθµό µικρότερων σε ηλικία και βαθµούς αξιωµατικών για διάφορους λόγους
(οικονοµικούς, κοινωνικούς κλπ) ακυρώνει την όλη προσπάθεια.
Το υπόλοιπο ποσοστό έχουν τύχει αλλά όχι µε την εξεταζόµενη έννοια του όρου
coaching µέχρι σήµερα. Πιστεύουν ότι στον Ελληνικό Στρατό, δεν έχει ωριµάσει ο
συγκεκριµένος τρόπος συµπεριφοράς µε την ακαδηµαϊκή του έννοια, αλλά ο εκάστοτε
προϊστάµενος καθοδηγεί – επιβλέπει τον υφιστάµενό του, για την επίτευξη ενός
συγκεκριµένου σκοπού και την αποφυγή άµεσων δυσάρεστων καταστάσεων και όχι µε
απώτερο στόχο την διάπλαση ενός διαφαινόµενου µελλοντικά ικανού ηγήτορα.
Παράλληλα αρκετά στελέχη πρεσβεύουν την αντίληψη ότι η αποτελεσµατικότητα του
cοaching έγκειται στην προσωπικότητα και εµπειρία του ατόµου που εκτελεί την
παραπάνω διαδικασία. Μια ιδανική µέθοδος σε αυτή την περίπτωση είναι να
απορροφούνται τα θετικά στοιχεία από τους επικεφαλείς. Πάντως η καθοδήγηση µπορεί
να έχει αποτέλεσµα εφόσον ο καθοδηγούµενος έχει υπόβαθρο, ηλικία και βαθµό που
επιδέχεται καθοδήγηση. Εκτιµούν ότι σε µεγάλες ηλικίες και βαθµούς δε είναι δυνατόν
να έχει αποτέλεσµα.
Στην δεύτερη ανοιχτή ερώτηση γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των δεξιοτήτων
των ατόµων που ανέλαβαν να καθοδηγήσουν τα νεαρά και άπειρα στελέχη .
Χαρακτηριστικά όπως «διοίκηση δια του παραδείγµατος, υποµονή και επιµονή»
απαντώνται σχεδόν στο σύνολο των καθοδηγητών φανερώνοντας έτσι την τάση των
αξιωµατικών - επικεφαλείς να οδηγούν τους υφισταµένους σε σωστή κατεύθυνση µε το
παράδειγµα και την συµπεριφορά τους. Παράλληλα , χαρακτηριστικά όπως η
οργάνωση ,η µελέτη των δυνατοτήτων του προσωπικού και αξιοποίηση του για την
επίτευξη της αποστολής καθώς και η σαφήνεια στις δοθείσες κατευθύνσεις και οδηγίες
αποτελούν κοινή συνισταµένη στην προσπάθεια των προϊσταµένων για την κατάλληλη
ενθάρρυνση του προσωπικού τους προς αντιµετώπιση των δυσχερειών.
Ακόµη επικεφαλείς που έχουν δεξιότητες όπως εκµετάλλευση γεγονότωνκαταστάσεων για τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών και δυνατότητα λήψης
αποφάσεων κάτω από δυσµενείς συνθήκες διαθέτουν «χαρακτηριστικά της
στρατιωτικής ηγεσίας» (∆όγµα ∆ιαµόρφωσης του Στρατού Ξηράς) . Αποτέλεσµα των
παραπάνω είναι να έχουν παράλληλα την ικανότητα άσκησης επιρροής και
καθοδήγησης των υφισταµένων για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής και την
επίτευξη των τεθέντων Αντικειµενικών Σκοπών.
Η τρίτη ανοιχτή ερώτηση εκφράζει τις προσδοκίες των στελεχών για τα
αποτελέσµατα του cοaching µε την παράθεση τριών δεξιοτήτων που θα ήθελαν να
αποκτήσουν πέρα από αυτά που ήδη αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο. Σηµαντικό
ρόλο στις σηµερινές πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας, διαδραµατίζει η έλλειψη
χρόνου και η έλλειψη στελεχών , για να επιτρέψει την σοβαρή ενασχόληση του
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προϊσταµένου, µε την διαδικασία του coaching. Είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις
που καλούνται τα στελέχη να ανταποκριθούν, εντός ασφυκτικά περιορισµένου χρόνου,
που εκ των πραγµάτων είναι αδύνατον να διαθέτουν ''καθαρό'' µυαλό για να
ασχοληθούν και µε την διαδικασία της καθοδήγησης .Είναι χαρακτηριστικό ότι στο
σύνολο τους αναφέρονται στην βελτίωση του τρόπου διοίκησης και συµπεριφοράς
προς το υφιστάµενο προσωπικό. Επικοινωνία, κατανόηση του προσωπικού,
αξιολόγηση των αναγκών είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που αναζητούν τα
στελέχη µετά την συµµετοχή τους σε µια καθοδηγητική διαδικασία.
Τέλος µε την τέταρτη ανοιχτή ερώτηση δίδεται η δυνατότητα στα στελέχη να
εκφράσουν την άποψή τους και να προτείνουν λύσεις που θα κάνουν την διαδικασία
της καθοδήγησης ποιο ευέλικτη και «φιλική» στο στρατιωτικό περιβάλλον. Κατά την
γνώµη των στελεχών η διαδικασία της καθοδήγησης στις Ένοπλες ∆υνάµεις θα πρέπει
να διεξάγεται µε τη δέουσα προσοχή. Ουσιαστικά, πρόκειται για µια πολύ σηµαντική
διαδικασία εξοικείωσης του νέου µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού µε το
στρατιωτικό περιβάλλον και τις παραµέτρους που το αποτελούν. Είναι αναγκαίο να
πραγµατώνεται µε τη βοήθεια έµπειρων στρατιωτικών, οι οποίοι µέσω των
καταστάσεων-θεµάτων-προβληµάτων που έχουν έρθει αντιµέτωποι θα γίνουν αρωγοί
των νέων στελεχών κατά τη διάρκεια της οµαλής ένταξης στο ιδιαίτερα απαιτητικό
στρατιωτικό περιβάλλον και ειδικά στις Μονάδες Εκστρατείας των παραµεθορίων
περιοχών ,που αντικειµενικά παρουσιάζουν και τι περισσότερες δυσκολίες.
Ακόµη, θα πρέπει ο κάθε επικεφαλής να διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που θα
εµπνεύσουν την εσωτερική πειθαρχία και τον σεβασµό των υφισταµένων του.
Παράλληλα είναι απαραίτητο να διαθέτει υποµονή και επιµονή στην εκτέλεση της
διαδικασίας. Όπως έχει πολλάκις ειπωθεί «Ουδείς αλάνθαστος» ή αλλιώς «Λάθη δεν
κάνει µόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα». Τα νέα στελέχη πρέπει να καθοδηγούνται
αλλά µε µέτρο, ώστε να υποπέσουν σε λάθη εκούσια έτσι ώστε να διδαχθούν απ’τα
λάθη τους. Tο παραπάνω θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τον καθορισµό ενός έµπειρου
Αξιωµατικού από την εκάστοτε ∆ιοίκηση µονάδας/επιτελείου ως υπεύθυνο για την
καθοδήγηση 2-3 νέων Αξιωµατικών. Παράλληλα µε την χρήση διαλέξεων – stοry
telling όπως εφαρµόζεται για παράδειγµα στον Αµερικανικό Στρατό, που από τους
λίγους ανεπτυγµένους στρατούς µε εµπειρία πολέµου (war experience) , δίνουν εδώ και
χρόνια τα λεγόµενα «Lessons Learned» , διαλέξεις που παρουσιάζουν λανθασµένες
αποφάσεις και ενέργειες κατά την διάρκεια ασκήσεων / επιχειρήσεων..
Επιπλέον, αρκετά στελέχη προτείνουν την λήψη των απαραίτητων µέτρων από την
Ηγεσία για την υλοποίηση της διαδικασίας του cοaching µε την οργάνωση και
τυποποίηση της κατά τα πρότυπα των στρατών του εξωτερικού. Παράλληλα
προτείνεται η εκµάθηση µεθόδων καθοδήγησης στα πλαίσια του µαθήµατος ηγεσίας
και management. Θεµιτό είναι επίσης να δοθεί από την Υπηρεσία ιδιαίτερη βαρύτητα
και να ληφθεί µέριµνα ώστε να οργανωθούν επιµορφώσεις του προσωπικού σε θέµατα
ψυχολογίας – ιδιοσυγκρασίας των υφισταµένων. Τέλος όπως έχει παραπάνω λεχθεί, η
«διοίκηση δια του παραδείγµατος» αποτελεί βασική αρχή λειτουργία της στρατιωτικής
ιδιοσυγκρασίας. Έτσι µε τη θέσπιση «τύπο «υποδείγµατος συµπεριφοράς» µε
συγκεκριµένη οργανωσιακή κουλτούρα.
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6ο Κεφάλαιο
Προτάσεις – Προοπτικές
6.1 Προτάσεις
Ό στρατός είναι οργανωµένος κατά τέτοιο που ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει
σηµαντικό ρόλο στην λειτουργία και στην εκτέλεση της αποστολής του. Είναι
απαραίτητο στοιχείο της όλης επιχειρησιακής του δοµής µε αποτέλεσµα η εκάστοτε
κεντρική ∆ιοίκηση να θεωρεί βασικό µέληµά της την συνεχή αναβάθµιση της
εκπαίδευσης. Παράλληλα η σύγχρονη εποχή επιβάλλει την οργανωµένη και µεθοδική
διαχείριση της γνώσης. Είναι µια παράµετρος που την υιοθετούν ακόµη και στρατοί
µικρού βεληνεκούς (έρευνα για παράδειγµα από τις ένοπλες δυνάµεις της Μαλαισίας
για την εφαρµογή της καθοδήγησης στις καθηµερινές διαδικασίες.).
Η διαδικασία του cοaching αποτελεί καινοτοµία στην διαχείριση του προσωπικού
και εποµένως η εφαρµογή του είναι κάτι άγνωστο σε µεγάλο αριθµό στελεχών. Για να
µπορέσει να εφαρµοστεί µε επιτυχία στις καθηµερινές διεργασίες , θα πρέπει να γίνει
κατάλληλη διαχείριση των κρίσιµων παραγόντων του οργανισµού ( Ηγεσία –
Επιχειρηµατική Κουλτούρα – Σύστηµα µέτρησης απόδοσης– Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) έτσι ώστε να επιτευχτεί γόνιµη απορρόφηση του.
Πιο συγκεκριµένα :
• ∆έσµευση της ηγεσίας. Η διαδικασία της καθοδήγησης είναι απαραίτητο να
υποστηρίζεται από την ηγεσία του στρατού για να µπορεί να εµποτίζει τους
νέους αξιωµατικούς µε την στρατιωτική νοοτροπία Παράλληλα ο οργανισµός
θα πρέπει να πετύχει την ευθυγράµµιση των στόχων της καθοδήγησης µε την
υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων . Είναι απαραίτητη η σχεδίαση
πολιτικής καθοδήγησης που να είναι συνεπής µε την επίτευξη της αποστολής
του στον εσωτερικό και εξωτερικό τοµέα (για παράδειγµα συλλογή-ανάλυση
πληροφοριών από την αποστολή ελληνικών στρατευµάτων στο Αφγανιστάν,
µεταφορά-εφαρµογή των γνώσεων σε παρόµοιες αποστολές).
• Η κουλτούρα του οργανισµού θα πρέπει να διευκολύνει την στρατηγική
καθοδήγησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ενσωµάτωση της στρατηγικής
καθοδήγησης στους γενικούς στόχους του οργανισµού
και µε την
ταυτόχρονη εισαγωγή της στις καθηµερινές διαδικασίες. Η ηγεσία θα πρέπει
αρχικά να καθορίσει τους αντικειµενικούς σκοπούς της Η στρατηγική είναι
σχετική µε το ανθρώπινο δυναµικό, το εργασιακό περιβάλλον, τις διαδικασίες
και συστήµατα της διαχείρισης γνώσης. Παράλληλα, η κουλτούρα του
οργανισµού θα πρέπει να αρχίσει να αποδέχεται τη σηµασία της γνώσης και
να ενθαρρύνει την συστηµατική εφαρµογή στην καθηµερινότητα. .
Παράλληλα προτείνεται η εκµάθηση µεθόδων καθοδήγησης στα πλαίσια του
µαθήµατος ηγεσίας και management. Θεµιτό είναι επίσης να δοθεί από την
Υπηρεσία ιδιαίτερη βαρύτητα και να ληφθεί µέριµνα ώστε να οργανωθούν
επιµορφώσεις του προσωπικού σε θέµατα ψυχολογίας – ιδιοσυγκρασίας των
υφισταµένων. Τέλος όπως έχει παραπάνω λεχθεί, η «διοίκηση δια του
παραδείγµατος» αποτελεί βασική αρχή λειτουργία της στρατιωτικής
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ιδιοσυγκρασίας. Έτσι µε τη θέσπιση «τύπο «υποδείγµατος συµπεριφοράς» µε
συγκεκριµένη οργανωσιακή κουλτούρα.

• Επιλογή και µέτρηση δεικτών καθοδήγησης . Υπάρχουν δείκτες για την
µέτρηση των πόρων γνώσης (ανθρώπινο δυναµικό,
συστήµατα και
διαδικασίες , περιβάλλον) που περιγράφουν την σύνθεση των πηγών
οργανισµού για τα θεµέλια γνώσης. Επιπλέον η εισαγωγή
δεικτών
αξιολόγησης ικανοτήτων των επικεφαλείς επιτρέπουν την ∆ιοίκηση του να
έχει «εικόνα» της υλοποίησης της καθοδήγησης και επίτευξης των στόχων
της σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων του οργανισµού. Τα νέα στελέχη
πρέπει να καθοδηγούνται αλλά µε µέτρο, ώστε να υποπέσουν σε λάθη
εκούσια έτσι ώστε να διδαχθούν από τα λάθη τους. Tο παραπάνω θα
µπορούσε να υλοποιηθεί µε τον καθορισµό ενός έµπειρου Αξιωµατικού από
την εκάστοτε ∆ιοίκηση µονάδας/επιτελείου ως υπεύθυνο για την καθοδήγηση
2-3 νέων Αξιωµατικών.
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.. Ο ρόλος των νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι καταλυτικός για την
αποτελεσµατική καθοδήγηση. Τα νέα συστήµατα, όπως τα εσωτερικά δίκτυα
(intranets), οι τεχνολογίες διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας
(document και workflow management), τα
συστήµατα συνεργασίας
(collaboration systems, groupware) βοηθούν στο έργο ενός cοaching manager
να ενηµερώνεται ανά τακτικά διαστήµατα για τις θέσεις και προοπτικές του
οργανισµού , για εφαρµόσιµες τακτικές καθοδήγησης σε άλλους στρατούς
καθώς και την υλοποίηση της αυτό-αξιολόγησης του.
Πέρα των παραπάνω, η καθοδήγηση µπορεί να καλλιεργηθεί και αξιοποιηθεί από
την «εκπαίδευση επ’ έργω » δηλαδή την εκτέλεση των διδαχθέντων στην πράξη. Είναι
σηµαντικό να ειπωθεί ότι η απόκτηση εµπειρίας από την πρακτική εξάσκηση θα
βοηθήσει τον νεαρό στέλεχος να χειριστεί αποτελεσµατικά ανάλογες περιπτώσεις στο
µέλλον. Παράλληλα η εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων R&D αλλά και η
δηµιουργία
γνώσης
που
προκαλείται
από
την
εκµετάλλευση
της
διαφορετικότητας(άτοµα µε διαφορετική εκπαιδευτική κουλτούρα από την
στρατιωτική όπως για παράδειγµα οι µορφωµένοι κληρωτοί στρατιώτες) επιτρέπουν
την οµαλή εφαρµογή της καθοδήγησης στην καθηµερινότητα.
Είναι απαραίτητο να διαθέτει υποµονή και επιµονή στην εκτέλεση της διαδικασίας.
Όπως έχει πολλές φορές ειπωθεί «Ουδείς αλάνθαστος» ή αλλιώς «Λάθη δεν κάνει
µόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα». Τα νέα στελέχη πρέπει να καθοδηγούνται αλλά µε
µέτρο, ώστε να υποπέσουν σε λάθη εκούσια έτσι ώστε να διδαχθούν απ’τα λάθη τους.
Tο παραπάνω θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τον καθορισµό ενός έµπειρου
Αξιωµατικού από την εκάστοτε ∆ιοίκηση µονάδας/επιτελείου ως υπεύθυνο για την
καθοδήγηση 2-3 νέων Αξιωµατικών.
Επιπλέον, η συνεργασία µε εγχώρια εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα επιτρέψει την
βελτίωση της αναπτυξιακής καθοδήγησης µε την απόκτηση πανεπιστηµιακών
γνώσεων. Αυτό µπορεί να επιτευχτεί , είτε µε την επαφή των αξιωµατικών-επικεφαλείς
µε επικεφαλείς τµηµάτων του επιχειρηµατικού χώρου , είτε µε την ενηµέρωσή τους
στην βελτίωση και εξέλιξη της καθοδήγησης στο τοµέα των επιχειρήσεων (για
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παράδειγµα η δηµιουργία θέσεων για φοιτητές/αξιωµατικούς σε τµήµατα διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων ή η συνεργασία ανώτερων αξιωµατικών και ακαδηµαϊκών για
ανταλλαγή γνώσεων σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού).
Τέλος , µε την εφαρµογή της διαδικασίας θα πρέπει να αποσκοπείτε η απόκτηση
των κατάλληλων χαρακτηριστικών που θα επιτρέψει σε ένα µελλοντικό ∆ιοικητή να
προσαρµοστεί στο ταχέα εξελισσόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ποιο συγκεκριµένα
:
α. ευελιξία στην επίτευξη των στόχων µε συγκροτηµένη κρίση στην έκδοση
διαταγών
β. ορθή αξιολόγηση και ικανότητα παροχής κινήτρων στους υφισταµένους για την
επίτευξη της µέγιστης δυνατής απόδοσης
γ. ικανότητα κρίσης των δυνατοτήτων των υφισταµένων
δ. παροχή έµπνευσης στους συνεργάτες και υφισταµένους
ε. λήψη δύσκολων αποφάσεων µε αυτοπεποίθηση και εκτέλεση αυτών µε επιµονή
στ. δυνατότητα µάθησης και βελτίωσης µέσα από τα ατοµικά λάθη
ζ. άνεση στην ενάσκηση των καθηκόντων µε την σιγουριά της επαγγελµατικής
κατάρτισης και της εξασφάλισης των κατάλληλων µέσων-εργαλείων για την
επίτευξη των στόχων

6.2 Καθηµερινή Καθοδήγηση
Τα στελέχη του ελληνικού στρατού, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο,
επιθυµούν την ύπαρξη οργανωµένης και µεθοδικής διαδικασίας cοaching γιατί παρέχει
στους υφισταµένους ένα παράδειγµα Αξιών, χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων στην
πράξη, και τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν τον χαρακτήρα τους και τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα τους ως Ηγέτες. Ο εκάστοτε επικεφαλής δίδει στους υφισταµένους
(µελλοντικούς επικεφαλείς) τη δυνατότητα να µάθουν και να αναπτυχθούν, καθώς θα
χρησιµοποιούν την εµπειρία του ως οδηγό για την επιτυχία τους στο µέλλον.
Καθώς ο επικεφαλής παρακολουθεί το έργο των υφισταµένων του, θα διαπιστώσει
ότι αυτοί εκτελούν µερικές εργασίες σύµφωνα µε τα καθορισθέντα πρότυπα και
µερικές όχι. Ο επικεφαλής θα τους υποδείξει τι χρειάζεται να κάνουν προκειµένου να
εκτελέσουν τις εργασίες τους σωστά και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Όλα αυτά
θα επιτευχθούν µε την εξάσκηση. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται κάθε
ευκαιρία για να διδάξει, να συµβουλεύσει και να εξασκήσει τους υφισταµένους του.
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Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
ΤΟΥ COACHING

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

∆ιάγραµµα 6.1 : Κύκλος Καθοδήγησης - Πρόταση για υλοποίηση της καθοδήγησης
στον Ελληνικό Στρατό.
Για να µπορέσει ένας στρατιωτικός επικεφαλής να ακολουθήσει την διαδικασία του
cοaching στην καθηµερινότητα θα πρέπει να εφαρµόσει µια σειρά τεχνικών
προσαρµοσµένες σε ένα τέτοιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Στο διάγραµµα 6.1
παρουσιάζεται η πρόταση της παρούσας έρευνας για την υλοποίηση της καθοδήγησης
στην καθηµερινή ρουτίνα των στρατιωτικών τµηµάτων, επηρεασµένη από το
αναπτυξιακό µοντέλο των Hunt και Weintraub, όπως παρουσιάζεται στο 2ο κεφάλαιο.
Για κάθε τµήµα του παραπάνω διαγράµµατος , εφαρµόζεται η αντίστοιχη τεχνική
cοaching. Ο κύκλος είναι συνεχής και στοχεύει στην συνεχή λειτουργία της
διαδικασίας µε στόχο την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των στελεχών. Στην
συνέχεια ακολουθεί παράθεση προτεινόµενων τεχνικών.
6.2.1The Mirror Test (ο καθρέφτης του Cοaching)
Για έναν επικεφαλής, το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνει για να γίνει ένας καλός
cοaching manager είναι , κατά τον Alan Weiss, «να πάρει το ταξίδι της αυτόανακάλυψης και αυτό- βελτίωσης» . Ο Σωκράτης συχνά έλεγε ότι «εν οίδα, ότι ουδέν
οίδα » διδάσκοντας έτσι την αυτογνωσία και αυτοκριτική στους µαθητές του και
παράλληλα τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και πρόοδο . Για να γίνει αυτό θα
χρειαστεί χρόνος και µια προσωπική επιθυµία να «κοιτάξει κανείς
στον
καθρέφτη.»(«tο lοοk in the mirrοr» Alan Weiss , 2011) .
Με την «ανακάλυψη» του εαυτού του (δυνατότητες και αδυναµίες ) , ένας
cοaching manager εγκαθιστά και καλλιεργεί στο τµήµα του περιβάλλον άριστων
σχέσεων. Σύµφωνα µε τον John C. Maxwell «good relationships are the foundation for
achievement». Αρκετά στελέχη πέφτουν στην παγίδα να µη θεωρούν σηµαντικές τις
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διαπροσωπικές σχέσεις δηµιουργώντας έτσι δυσκολίες στην καθηµερινή ρουτίνα. Με
την αυτοκριτική όµως, ο καθένας θα µπορέσει να διαπιστώσει ποιο καθαρά τις
αδυναµίες και να γνωρίσει µε µεγάλη ακρίβεια τις δυνάµεις του. Μαθαίνοντας τον
εαυτό του ο επικεφαλής θα είναι σε θέση να µάθει και τον άλλο εγκαθιστώντας την
επικοινωνία στο τµήµα του και επιτρέποντας την έναρξη της διαδικασίας της
καθοδήγησης.
Έτσι ο Maxwell για τον κάθε επικεφαλή προτείνει την προσπάθεια βελτίωσης του
εαυτού του στους παρακάτω τοµείς:
1. Αυτογνωσία : Να αναπτύξει την ικανότητα να συγκρίνει και να σχηµατίζει
άποψη για το εαυτό του όπως κάνει µε τους άλλους
2. Εικόνα : Το πώς φαίνεται στους συνεργάτες και υφισταµένους ένα
στέλεχος θα βοηθήσει (ή θα αποτρέψει) την δηµιουργία υγιών
συναδελφικών σχέσεων.
3. Ειλικρίνεια : Θα πρέπει να είναι ειλικρινής µε τα λάθη και τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει.
4. Βελτίωση : Θα πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει τον εαυτό του πριν
αποφασίσει να αποφασίσει να αλλάξει τους άλλους. Η αυτο-βελτίωση είναι
µια διαδικασία, που πρέπει να χρησιµοποιήσει ο κάθε επικεφαλής για να
βελτιώσει τις υπάρχουσες ικανότητες, γνώσεις και εµπειρίες του. Ο
σκοπός της είναι να αυξήσει την ετοιµότητα και τις δυνατότητές του για την
ανάληψη θέσεων µεγαλύτερης ευθύνης. Η αποτελεσµατική αυτό - βελτίωση
επικεντρώνεται σε θέµατα του χαρακτήρα,
των γνώσεων και των
ικανοτήτων που ο ίδιος πιστεύει ότι χρειάζονται παραπέρα ανάπτυξη ή
βελτίωση.
5. Υπευθυνότητα : Αναλαµβάνοντας την ευθύνη των πράξεών του µπορεί να
οδηγήσει το τµήµα στην εκπλήρωση σηµαντικών επιτευγµάτων.
6.2.2 Εµπιστοσύνη
Το δεύτερο στάδιο του κύκλου της καθοδήγησης είναι η εµπιστοσύνη. Είναι κοινά
αποδεκτό ότι η απόκτηση επικοινωνίας ανάµεσα στον επικεφαλή και τους
υφισταµένους του, επιτρέπει την οµαλή λειτουργία του τµήµατος και την επίτευξη των
στόχων του. Η επικοινωνία θα επιτρέψει τον αξιωµατικό επικεφαλή να εφαρµόσει την
διαδικασία της καθοδήγησης . Η λειτουργική επικοινωνία ανάµεσα σε δύο πλευρές
είναι αµοιβαία και εποικοδοµητική όταν στηρίζεται στην εµπιστοσύνη.
Η επίτευξη εµπιστοσύνης είναι βασικό συστατικό για µια σχέση καθοδήγησης
(coaching relationship). Χωρίς αυτήν, ο καθοδηγητής δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει
τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα του επιτρέψουν να βοηθήσει πραγµατικά το τµήµα
του. Ένα σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη της εµπιστοσύνης είναι η Trust pyramid
που αναπτύχτηκε από τον Sharon Sands (2004).
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∆ιάγραµµα 6.2 : Η πυραµίδα εµπιστοσύνης του Sharon Sands (2004)
Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 6.2 στη βάση της πυραµίδας βρίσκεται η αµοιβαία
γνώση των δύο πλευρών µε την οποία γίνονται γνωστά τα χαρακτηριστικά και οι
ιδιαιτερότητες του καθενός και αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις . Η αµοιβαία γνώση
της προσωπικότητας οδηγεί στην αµοιβαία κατανόηση. Είναι φυσιολογικό να
υπάρχουν σε ένα τµήµα συγκρούσεις λόγω των διαφορετικών αξιών ,του χαρακτήρα
και του τρόπου εργασίας. Όταν όµως γίνουν οι ιδιαιτερότητες του κάθε στελέχους
γίνουν γνωστές ,θα επέρθει και σαφέστερη άποψη για το έργο και την προσπάθεια του
καθενός. Το επόµενο στάδιο είναι ο αµοιβαίος σεβασµός στην εργασία και την
προσωπικότητα του κάθε στελέχους . Έτσι επιτυγχάνεται η αναγνώριση της
προσπάθειας και των δύο πλευρών για την επίτευξη της αποστολής αλλά και την
βελτίωση της συνολικής απόδοσης.
Ο αµοιβαίος σεβασµός οδηγεί συνήθως στην θερµή αφοσίωση και στην συνέχεια
στην εµπιστοσύνη µεταξύ τους.
6.2.3 Σηµεία για Βελτίωση
Μετά την εγκατάσταση αµοιβαίας επικοινωνίας που βασίζεται στην εµπιστοσύνη,
ακολουθεί η σχεδίαση για την επίτευξη της αναπτυξιακής καθοδήγησης. Στην
σχεδίαση περιλαµβάνεται καταρχήν η διαπίστωση των αδυναµιών και η εύρεση των
σηµείων για βελτίωση . Με τον τρόπο αυτό ο καθοδηγητής θα προσαρµόσει την
περαιτέρω στρατηγική του για την προώθηση της βελτίωσης στο τµήµα του.
Ένα χρήσιµο εργαλείο για την επίτευξη της αυτοκριτικής και αυτό-βελτίωσης και
την διαπίστωση των σηµείων για βελτίωση , αποτελεί κατά τους Fairley και Zipp
(2008) µια cοaching SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and
Threats). Είναι ένα µοντέλο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε από κάποιο άτοµο
ξεχωριστά για την αυτοκριτική του είτε από ένα επικεφαλή για την αξιολόγηση της
µέχρι τώρα απόδοσης του τµήµατος του . Το εργαλείο αυτό θα βοηθήσει τον κάθε ένα
να εστιάσει στις δυνάµεις του (ή του τµήµατος του) και στις δυνατότητες των
υφισταµένων του µε τις οποίες φέρουν σε πέρας αυτά που τους ανατίθεται. Όµως,
υπάρχουν και αδυναµίες µέσα σε µια οµάδα που δεν γίνεται να παραβλεφτούν. Ο
επικεφαλής-καθοδηγητής θα έχει την ευελιξία να επιδιορθώσει τις αδυναµίες και να
βελτιστοποιήσει την απόδοση του τµήµατος του. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ,
ο επικεφαλής θα είναι σε θέση να γνωρίζει σε αρκετά καλό βαθµό την εσωτερική
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κατάσταση του τµήµατος του και να εστιάσει την προσπάθειά του στην κάλυψη των
αδυναµιών και στην ανάπτυξη των δυνάµεων του τµήµατος του, σύµφωνα µε τον
πίνακα 6.1.
Εσωτερική Πραγµατικότητα Εξωτερική Πραγµατικότητα
Θετικά Σηµεία
∆υνάµεις (Strengths)
Ευκαιρίες (Opportunities)
Αρνητικά Σηµεία Αδυναµίες (Weaknesses)
Απειλές (Threats)
Πίνακας 6.1: SWOT Analysis στο cοaching κατά τους Fairley και Zipp (2008).
Παράλληλα ερευνά τις δυνάµεις και ικανότητες και άλλων τµηµάτων που ανήκουν
σε µια µονάδα (ή επιτελείο). Παρακολουθεί τις ενέργειες τους και συµβαδίζει µε την
πολιτική διοίκησης της ιεραρχίας, γνωρίζοντας έτσι την έξωθεν από το τµήµα του
κατάσταση (πίνακας 5.1). Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η επίτευξη της βέλτιστης
απόδοσης (επικεφαλή και υφισταµένων) και αποφεύγεται ο αποπροσανατολισµός του
από την εκπλήρωση της αποστολής.
6.2.4 Ανάπτυξη της Απόδοσης
Στο επόµενο στάδιο πραγµατοποιείται η σχεδίαση και υλοποίηση της καθοδήγησης.
Η τεχνική GROW αποτελεί ένα από τα ποιο γνωστά µοντέλα cοaching και αποτέλεσε
σταθµό στην εξέλιξη του επαγγελµατική και επιχειρηµατικής εφαρµογής του.
Αναπτύχτηκε από τον Sir John Whitmore, ο οποίος ήταν διάσηµος προπονητής του
µηχανοκίνητου αθλητισµού. Αν και προήρθε από τον αθλητισµό η τεχνική είναι
ευέλικτη και ευπροσάρµοστη σε κάθε επαγγελµατικό τοµέα. Παρέχει, µια
συγκεκριµένη δοµή για την υλοποίηση της διαδικασίας του cοaching και είναι
σχεδιασµένη έτσι ώστε να εξασφαλίσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Το GROW
model αποτελεί ακρωνύµιο των λέξεων Goals, Reality, Options ,Wrap Up or Will
φανερώνοντας έτσι τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί.
•

•

•
•

Goals (Σκοποί) - σε αυτό το στάδιο , η διαδικασία εστιάζει πάνω στους
στόχους που θέλει να επιτύχει ο καθοδηγούµενος (cοachee) ή σε αυτούς που
θέλει ο επικεφαλής-καθοδηγητής να πετύχει το τµήµα του . Oι στόχοι αυτοί
προέρχονται από την διαδικασία SWOT Analysis. ∆εν πρόκειται για εκπλήρωση
άµεσων µόνο στόχων (αποκατάσταση του υλικού µετά από µια δραστηριότητα)
αλλά και µακροπρόθεσµων (βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού πάνω
στη συντήρηση του υλικού).
Reality (Πραγµατικότητα) - είναι το στάδιο στο οποίο γίνεται η αναζήτηση της
πραγµατικής φύσης του προβλήµατος, εξασφαλίζοντας έτσι την συλλογή των
απαραίτητων πληροφοριών οι οποίες θα διαφωτίσουν την έκταση του
προβλήµατος. Παράλληλα θα αποτρέψει τα στελέχη (cοach , cοachee(s)) να
καταλήξουν σε λανθασµένες εκτιµήσεις. Σε αυτό το στάδιο δεν γίνεται επίλυση
του προβλήµατος.
Options (Επιλογές) – είναι το στάδιο στο οποίο γίνεται εξερεύνηση των
πιθανών επιλογών που θα οδηγήσουν στην σωστή λύση.
Wrap Up or Will (Συµπεράσµατα) – στο στάδιο η διαδικασία απευθύνεται
στους coachee(s) και στα επικείµενα «βήµατα» που πρέπει να ακολουθήσουν
για να επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι ακόµη το επίπεδο της διαδικασίας
στο οποίο γίνεται εξέταση πιθανών εµποδίων που µπορεί να εµφανιστούν και
συζήτηση για εξεύρεση τρόπων για να τα προσπεράσουν. Παράλληλα γίνεται
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συζήτηση για την εξεύρεση αναγκαίων υλικών αλλά και οποιοσδήποτε άλλης
υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων.
Στην συνέχεια θα πρέπει ο αξιωµατικος επικεφαλής να ξεκινήσει την διαδικασία
βελτίωσης του τµήµατος του (ή του µελλοντικού επικεφαλή). Ο William Gray,
πρόεδρος του Corporate Mentoring Solutions Inc. προτείνει ένα µοντέλο βελτίωσης 5
βηµάτων:
•

•
•
•

•

Στο πρώτο βήµα, ο καθοδηγητής περιγράφει στους υφισταµένους του τη
δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί, γιατί αυτή είναι σηµαντική και πώς θα
χρησιµοποιηθεί,
Στο δεύτερο βήµα, ο καταδεικνύεται το µοντέλο δεξιοτήτων ή συµπεριφορών,
(γιατί οι άνθρωποι µαθαίνουν βλέποντας).
Στο τρίτο βήµα, ο coach και το τµήµα χρησιµοποιούν κι εφαρµόζουν το
µοντέλο µαζί( γιατί οι άνθρωποι µαθαίνουν πράττοντας).
Στο τέταρτο βήµα, το τµήµα εξασκεί το µοντέλο δεξιοτήτων και όσες φορές το
επαναλαµβάνει τόσο καλύτερα µαθαίνει, εισπράττοντας ανατροφοδότηση
(feedback) από τον καθοδηγητή.
Στο πέµπτο και τελικό βήµα, το τµήµα µπορεί πλέον να εφαρµόσει µε σιγουριά
τις δεξιότητες που ανέπτυξε (Stafford, 2008).

6.3 Προοπτικές του coaching στον Ελληνικό Στρατό.
Η εφαρµογή του cοaching στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού , επιτρέπει την
δηµιουργία προοπτικών εξέλιξης νέων διαδικασιών που θα οµαλοποιήσουν αρκετές
λειτουργίες στο εσωτερικό του οργανισµού απαραίτητες για την εκτέλεση της
αποστολής του. Τέτοιες λειτουργίες µπορεί να είναι η δυνατότητα λήψης ορθών
αποφάσεων µέσα σε περιορισµένα χρονικά πλαίσια καθώς και η συνεχής
ανατροφοδότηση προς βελτίωση των αρνητικών σηµείων. Στην συνέχεια γίνεται
παράθεση τέτοιων εφαρµογών του cοaching καθώς και τρόπος που επηρεάζει την
υλοποίησή του.

6.3.1 Coaching and decision-making
Σε οποιοδήποτε τοµέα και να υλοποιείται το cοaching θα πρέπει να επιδιώκεται η
ανάπτυξη της δεξιότητας των καθοδηγουµένων στην λήψη αποφάσεων (decisionmaking). Κατά τους McAlpin και Vaagenes, η ικανότητα για τα στελέχη να λαµβάνουν
τις σωστές αποφάσεις θα τους οδηγήσει στην επιτυχία.
Ένας αξιωµατικός επικεφαλής λαµβάνει αποφάσεις συνεχώς. Οι αποφάσεις
αφορούν κίνηση στο χρόνο και το εργασιακό περιβάλλον και απαντούν συνήθως στην
ερώτηση «Τι θα κάνω µετά;»( Kevin and Hans, 2004). Ο κάθε επικεφαλής κινείται µε
σκοπό την αλληλεπίδραση µε το εργασιακό περιβάλλον (κίνητρο υφισταµένων,
κάλυψη συναδέρφων, απαιτήσεις προϊσταµένων). Έτσι θα πρέπει να έχει την ικανότητα
να αντιλαµβάνεται την επίδραση των επιµέρους επιλογών και τα πιθανά τους
αποτελέσµατα πριν αποφασίσει να επιλέξει την «ορθή» απόφαση.
Οι βασικοί άξονες που θα περιλάβει µια πιθανή απόφαση είναι :

52

1.
2.
3.
4.

Να επιτύχει ένα σκοπό
Να διατηρήσει αµυντική στάση για προστασία των κεκτηµένων
Να αναπτύξει και βελτιώσει τις σχέσεις τους µε τους άλλους.
Να µαθαίνει από τις εµπειρίες και τις λανθασµένες κινήσεις .

Συνήθως, δυσχέρειες για την λήψη αποφάσεων προκύπτουν όταν ένας επικεφαλής
αντιλαµβάνεται ότι :
•
•

•
•

είναι δυσδιάκριτα τα όρια ευθύνης µεταξύ των τµηµάτων
υπάρχουν συγκρούσεις για την ανάληψη κάποιων µελλοντικών επιχειρήσεων
(για παράδειγµα η κατάληψη ενός ζωτικού χώρου θα επιφέρει στρατηγικό
πλεονέκτηµα ή θα αύξηση των απωλειών των Φίλιων Τµηµάτων)
υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης του τµήµατος του και ταυτόχρονα πιθανότητα
πρόκλησης αδικαιολόγητης φθοράς
θα πρέπει να εκπληρώσει υποχρεώσεις όχι προς όφελος του τµήµατος του αλλά
προς όφελος τρίτων, προκαλώντας εσωτερικές διαµάχες

Με την βοήθεια της διαδικασίας της καθοδήγησης ,ένας µελλοντικός επικεφαλής
θα είναι σε θέση να αποφασίσει άµεσα και δραστικά. Η επίτευξη των παραπάνω µπορεί
να γίνει απαντώντας σε κάποιες cοaching ερωτήσεις (Hunt & Weintraub,2002) όπως :
•
•
•
•

Πού είµαι τώρα ;
Ποιος είναι ο σκοπός µου;
Πώς θα τον επιτύχω; Τι επιλογές έχω;
Τι χρειάζοµαι και πώς θα τα αποκτήσω πρόσβαση σε αυτά;

Έτσι θα µπορέσει να αντιληφθεί την πραγµατική διάσταση της κατάστασης που
καλείται να αντιµετωπίσει και να αποφύγει λανθασµένες επιλογές µε αρνητικά
αποτελέσµατα που πιθανώς να είναι µην είναι αναστρέψιµα. Με την χρήση της
καθοδήγησης θα είναι σε θέση να ακολουθήσει τα παρακάτω:
•
•

•
•

Ρώτησε τον εαυτό και το τµήµα σου τις 4 ερωτήσεις coaching.
Σχεδίασε τις φάσεις και τις «διαδροµές» που θα σε βοηθήσουν για την λήψη της
απόφασης (οι φάσεις περιλαµβάνουν ανατροφοδότηση και οι διαδροµές τις
ενέργειες από την µία φάση στην άλλη )
Επέλεξε την επιλογή που εξυπηρετεί το σκοπό σου καλύτερα.
Τοποθέτησε το σωστό άτοµο στην σωστή θέση για την υλοποίηση της
απόφασης συ(µία SWOT Analysis θα βοηθήσει στην αντίληψη των δυνατοτήτων του
τµήµατος)

6.3.2 Ανατροφοδότηση (After Action Reviews)
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Αµερικανικός Στρατός εισήγαγε µια διαδικασία
αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης, την After Action Reviews (AARs). Πρόκειται
για µια σειρά εντύπων µε τυποποιηµένη µορφή που συντάσσεται από τον εκάστοτε
επικεφαλή και το τµήµα του που συµµετείχε σε µια εκπαιδευτική δραστηριότητα
(εθνική άσκηση µε τη συµµετοχή στρατευµάτων) ή σε µια στρατιωτική επιχείρηση µε
σκοπό να εξηγήσει τις θετικές και αρνητικές ενέργειες του τµήµατος και τί προτείνει
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για την βελτίωσή του. Στην περίπτωση αυτή ο στρατός µαθαίνει στη πράξη
αποτελώντας µια χρυσή ευκαιρία κατά τον Garvin (Garvin,2000) ο οργανισµός να
µαθαίνει συνολικά εφαρµόζοντας στην πράξη αυτά που έµαθε στην εκπαίδευση.
Η διαδικασία ΑΑRs , κατά τους J.Hunt, J.Weintraub, χρησιµοποιεί µεθοδολογία
cοaching παρόµοια µε αυτή που χρησιµοποιείται από ένα cοach για την καθοδήγηση
µιας οµάδας. Σε κάθε µονάδα (η ανεξάρτητη υποµονάδα) ο επικεφαλής κατά την
διάρκεια των δραστηριοτήτων «σταµατά» την δράση του τµήµατος του, ξεκινώντας
την διαδικασία συµπλήρωσης των
εκθέσεων (reviews) από το τµήµα του. Στην
συνέχεια τα αποστέλλει στην ιεραρχία κάνοντας προς το προϊστάµενο κλιµάκιο έναν
απολογισµό της µέχρι τώρα πορείας της εκπαίδευσης (ή πολεµικής επιχείρησης ).
Ποιο συγκεκριµένα ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να δοθούν απαντήσεις
από τους επικεφαλείς και τους στρατιώτες που συµµετέχουν στην δραστηριότητα στα
παρακάτω ερωτήµατα:
•
•
•
•

Τι αναµενόταν να γίνει …
Τι έγινε στην πραγµατικότητα…
Τι πήγε καλά και γιατί…
Τι µπορεί να βελτιωθεί και πώς…

Η σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων (After Action Reviews) παρέχει πληροφόρηση
πάνω σε συγκεκριµένες δυνάµεις και αδυναµίες καθώς και προτάσεις για µελλοντική
βελτίωση προερχόµενη από τους ίδιους τους συµµετέχοντες ( η βασική διαφορά από
µια τυπική αξιολόγηση που µπορεί να συντάξει ένας εξωτερικός παρατηρητής). Είναι
µια αυτό – αξιολόγηση της απόδοσης ενός τµήµατος µε βάση ένα πρότυπο λειτουργίας.
Για παράδειγµα ένα τµήµα , λαµβάνοντας υπόψη ένα AAR ενός άλλου τµήµατος µε
την ίδια αποστολή (µεταφορά εφοδίων από τις θέσεις ∆ιοικητικής Μέριµνας στις
θέσεις Α΄Γραµµής, οργάνωση εγγύς άµυνας και άλλα) αξιολογεί τι έπρεπε να κάνει , τι
έκανε σωστά , τι έκανε λάθος και προσπαθεί να τα διορθώσει για την εποµένη
αποστολή (που µπορεί να είναι και την άλλη µέρα).
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δεδοµένα αυτά είναι ανώνυµα . ∆εν περιέχουν τα
ονόµατα των επικεφαλείς ούτε των συµµετεχόντων πολύ απλά γιατί σκοπός δεν είναι η
κριτική των προσώπων που συµµετέχουν αλλά η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων
για την αποφυγή λανθασµένων ενεργειών κατά τη διάρκεια µιας πολεµικής
επιχείρησης.
Με την συµπλήρωση των παραπάνω ο Αµερικανικός Στρατός αναγάγει το
cοaching σε µια αναγκαία διαδικασία αποδεικνύοντας έτσι την συµβολή του στην
βελτίωση των γνώσεων και της µάθησης των στελεχών του. Χαρακτηριστικό είναι ότι
κατά την διάρκεια του 2ου Πολέµου του Κόλπου , τα στελέχη συµπλήρωναν τις
εκθέσεις κατά την µετάβασή τους στα σηµεία όπου θα διεξάγονταν οι επιχειρήσεις.
Εδώ η καθοδήγηση αποκτά σηµασία γιατί αποτελεί την εξασφάλιση της γνώσης κάτι
που κάνει τις ενέργειες των τµηµάτων ποιο ασφαλείς και σίγουρες. Παράλληλα
τονώνει την έννοια της οµαδικότητας επιτυγχάνοντας αυτό που επιθυµούν όλοι οι
αξιωµατικοί επικεφαλείς «πνεύµα µονάδας»(ΕΕ181-1 ∆ιοίκηση και Ηγεσία ,Αθήνα
1989), επιτρέποντας την αµοιβαία παραδοχή σφαλµάτων προς επίτευξη συνολικής
βελτίωσης.
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Η ιεραρχία του ελληνικού στρατού θα µπορούσε να υιοθετήσει την παραπάνω
πρακτική µε την εισαγωγή των ΑΑRs προσαρµοσµένα στην ελληνική πραγµατικότητα.
Έτσι θα µπορέσει καταρχήν να εξασφαλίσει µια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης εκ των
έσω για την επιχειρησιακή ετοιµότητα των µονάδων. Επιπλέον θα µπορέσει να
καλλιεργήσει και στηρίξει την αίσθηση εµπιστοσύνης της εκάστοτε ∆ιοίκησης προς τα
στελέχη της ενώ µε την δηµιουργία και διάθεση κάποιων προτύπων λειτουργίας θα
δύναται να εξασφαλίσει την ευθυγράµµιση των στρατηγικών στόχων του οργανισµού
µε τους καθηµερινούς σκοπούς των αξιωµατικών επικεφαλείς .
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

Ερωτηµατολόγιο µε αντικείµενο την

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ (CΟACHING).»

Το παρόν ερωτηµατολόγιο είναι αυστηρά προσωπικό και ανώνυµο και
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή ακαδηµαϊκής έρευνας µε
αντικείµενο την προσέγγιση και µελέτη της διαδικασίας της καθοδήγησης
στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού.
Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία της
έρευνας και την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων που θα αντανακλούν
την πραγµατικότητα, γι’ αυτό παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
µε προσοχή.

Ευχαριστώ θερµά για τον πολύτιµο χρόνο σας!

i

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Α. Στοιχεία Ερωτηθέντος (µε απόλυτη ανωνυµία)
Παρακαλώ συµπληρώστε µε ένα Χ την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει
1. Φύλλο
Άνδρας ( )
2. Ηλικία
18 έως 25 ( )

Γυναίκα ( )

26 έως 35 ( )

35 έως 50 ( )

50 και άνω ( )

3. Ακαδηµαϊκό Υπόβαθρο
Απολυτήριο Λυκείου ( )
Πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ
()
Μεταπτυχιακό Τίτλο ( )
4. Συνολική εργασιακή εµπειρία (µετρηµένα σε έτη)
1 έως 10 ( )
11 έως 20 ( )
21 έως 30 ( )

30 και άνω ( )

5. Εργασιακή εµπειρία στην µονάδα/επιτελείο που υπηρετείτε (µετρηµένοι σε
µήνες )
1 έως 12 ( )
13 έως 48 ( )
49 και άνω ( )
6. Θέση ∆ιοικητικής Ευθύνης
∆εν έχω υφισταµένους
Είµαι επικεφαλής τµήµατος έως 4 ατόµων
Είµαι επικεφαλής τµήµατος από 5 έως 30 ατόµων
Είµαι επικεφαλής τµήµατος από 31 έως 70 ατόµων
Είµαι επικεφαλής τµήµατος 70 ατόµων και άνω

()
()
()
()
()

7. Σε πόσα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχετε συµµετάσχει µε αντικείµενο την
διαχείριση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναµικού
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________

ii

Β. Ένταση της διαδικασίας της καθοδήγησης στις τάξεις του
Ελληνικού Στρατού
Με τη χρήση του παρακάτω ερωτηµατολογίου, γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί η
ένταση της διαδικασίας της καθοδήγησης στις καθηµερινές διεργασίες. Παρακαλείσθε
να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε την χρήση των παρακάτω βαθµών που σηµαίνουν :
1= διαφωνώ απόλυτα
2= διαφωνώ
3= δεν έχω άποψη
4= συµφωνώ
5= συµφωνώ απόλυτα

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής πιστεύει στη ανάπτυξη των υφισταµένων
του.
O αξιωµατικός – επικεφαλής πρέπει να επεµβαίνει ελάχιστα.
O αξιωµατικός – επικεφαλής πρεσβεύει ότι οι υφιστάµενοί του θέλουν
να βελτιώνονται συνεχώς.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής παρουσιάζει κατανόηση στην
συµπεριφορά του προς τους υφισταµένους του.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής επιθυµεί να µαθαίνει για τον εαυτό του
από τους υφισταµένους του.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής δεν προσπαθεί να «χτίσει» χαρακτήρες.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής βελτιώνει τις γνώσεις του κα
παρουσιάζεται ενήµερος.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής εµπνέει την λήψη πρωτοβουλιών από τους
υφισταµένους του.
Ο αξιωµατικός – επικεφαλής ενθαρρύνει το πνεύµα συνεργασίας µεταξύ
των στελεχών.
Τα στελέχη επιθυµούν να συνεργάζονται µε κάποιον αξιωµατικός –
επικεφαλή που θα τους βοηθήσει να βελτιωθούν και να ανελιχθούν.
Ένας αξιωµατικός – επικεφαλής που αναδεικνύεται µέσα από τις
συµβουλές και προτροπές ενός αρχαιότερου στελέχους , επιθυµεί να
κάνει το ίδιο και µε τους υφισταµένους του.

iii

ΒΑΘΜΟΣ

Γ. Ύπαρξη ικανοτήτων και χαρακτηριστικών του επικεφαλή
καθοδηγητή.
Με τη χρήση του παρακάτω ερωτηµατολογίου, γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν
οι επικεφαλείς των τµηµάτων στον Στρατό έχουν τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά
ενός ηγέτη – καθοδηγητή (Cοaching Manager). Παρακαλείσθε να απαντήσετε στις
ερωτήσεις µε την χρήση των παρακάτω βαθµών που σηµαίνουν :

1= διαφωνώ απόλυτα
2= διαφωνώ
3= είµαι αδιάφορος
4= συµφωνώ
5= συµφωνώ απόλυτα

Α/Α
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Θεωρείτε σηµαντικό να βάζετε τον εαυτό σας σαν παράδειγµα
σε µια καθοδηγητική προσέγγιση.
Το τµήµα σας διοικείται από σας µε τέτοιο τρόπο που να
φανερώνει ότι η ατοµική τους βελτίωση θα βοηθήσει στο τέλος
την απόδοση συνολικά του τµήµατος σας .
Ανησυχείτε αν οι άνθρωποι που θα βελτιώσετε , µετατεθούν µετακινηθούν πριν µπορέσουν να προσφέρουν .
Πιστεύετε ότι πρέπει να αφήνετε τους υφισταµένους σας να
κάνουν ενέργειες , οι οποίες αν και λανθασµένες θα τους
επιτρέψει να βελτιωθούν .
∆ε φοβάστε να λέτε την άποψη σας στους προϊσταµένους και
τους συνεργάτες σας αν απαιτηθεί.
Υπάρχει η αντίληψη στο τµήµα σας ότι η ατοµική βελτίωση
έρχεται σε χαµηλότερη προτεραιότητα από τα άµεσα
αποτελέσµατα
Πιστεύετε ότι γνωρίζετε τόσο καλά τους υφισταµένους σας που
να είσαι σε θέση να αντιλαµβάνεστε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν στην προσωπική τους ζωή.
Είστε έτοιµος(η) να δεχτείτε την αρνητική κριτική από τους
υφισταµένους σας όταν αποφασίσετε να την ζητήσετε .
Θα λάβετε υπόψη σας αυτή την κριτική και θα προσπαθήσετε να
διορθώσετε τα αρνητικά σηµεία .
Είστε έτοιµος(η) να δεχτείτε ότι στο τµήµα σας οι άνθρωποι
λειτουργούν διαφορετικά από αυτό που επιθυµείτε.
Σε µια συζήτηση, συνοψίζετε και επεξεργάζεστε οτιδήποτε
ακούτε από τους άλλους προκειµένου να ελέγξετε αν έχετε γίνει

iv
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12

κατανοητός.
Προτιµάτε να ακούτε και τη γνώµη των άλλων.
Θεωρείτε πάντα ότι οι υφιστάµενοι σας είναι ικανοί και

13
14
15
16
17
18
19
20

πρόθυµοι.
Θεωρείτε εκ των προτέρων ότι κάθε άτοµο έχει µεγάλες αντοχές.
Θέλετε να αναµειγνύετε τους υφισταµένους σας στη λήψη
σηµαντικών αποφάσεων.
∆ηµιουργείτε συνδετικούς κρίκους ανάµεσα στην ανάγκη για
κινητοποίηση και στην υλοποίηση των στόχων του τµήµατος
σας.
Αντιµετωπίζετε τους υφισταµένους σας σαν συνεργάτες.
Ενθαρρύνετε τις πρωτοβουλίες «µικρού ηγήτορα» .
Μετά το τέλος της καθοδήγησης ζητάτε πληροφορίες για την
πρόοδο των εργασιών.
Ελέγχετε τα αποτελέσµατα της καθοδήγησης σε σχέση µε την
επίτευξη των στόχων

∆. Προσδοκίες των στελεχών
Με το παρακάτω ερωτηµατολόγιο διαπιστώνονται οι προσδοκίες των στελεχών µετά τη
λήξη της διαδικασίας της καθοδήγησης . Παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε
την χρήση των παρακάτω βαθµών που σηµαίνουν :

1= διαφωνώ απόλυτα
2= διαφωνώ
3= είµαι αδιάφορος
4= συµφωνώ
5= συµφωνώ απόλυτα

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Να είµαι σε θέση να αντιµετωπίζω µε διαύγεια δύσκολες
καταστάσεις.
Να µπορώ να µεταφέρω µε σαφήνεια τις οδηγίες µου προς
τους υφιστάµενους µου.
Να µετατρέπω τις δυσκολίες σε ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Να ενισχύσω τον χαρακτήρα µου.
Να διαφοροποιήσω την συµπεριφορά µου και την στάση µου
στην καθηµερινότητα.
Να έχω την ικανότητα να σταµατήσω να κάνω ίδια πράγµατα
και να δοκιµάσω κάτι διαφορετικό.
Να έχω την ικανότητα και την ευελιξία να πραγµατοποιώ τους
v
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8
9
10

στόχους µου.
Να έχω την ευελιξία να ευθυγραµµίζω τις προτιµήσεις µου µε
τους στόχους των προϊσταµένων µου.
Να έχω την ικανότητα να ευθυγραµµίζω τις επιθυµίες των
υφισταµένων µου µε τους δικούς µου στόχους.
Να έχω την δυνατότητα να καθοδηγήσω σωστά τους νέους
ηγήτορες.

Και επιπλέον 4 ανοιχτές ερωτήσεις :
1. Αναφέρατε αν έχετε τύχει και αν ναι το βαθµό ικανοποίησης σας από την
καθοδήγηση (cοaching) στην µέχρι τώρα καριέρα σας .
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______
2. Αναφέρατε συνοπτικά ορισµένα χαρακτηριστικά (ικανότητες) από τον άνθρωπο
(ανθρώπους) που σας καθοδήγησε , που σας φάνηκαν χρήσιµα στην µετέπειτα
πορεία της καριέρας σας.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______
3. Αναφέρατε τρία συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αποκτήσετε
µετά την διαδικασία της καθοδήγησης .
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______
4. Αναφέρατε κάποια στοιχεία που θα θέλατε να προσθέστε στην διαδικασία της
καθοδήγησης έτσι ώστε να γίνει εποικοδοµητική για τα µελλοντικά στελέχη .

vi

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
A/A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Ένας αξιωµατικός – επικεφαλής που
αναδεικνύεται µέσα από τις συµβουλές και
προτροπές ενός αρχαιότερου στελέχους , επιθυµεί
να κάνει το ίδιο και µε τους υφισταµένους του.

1

Θεωρείς σηµαντικό να βάζεις τον εαυτό σου σαν Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
παράδειγµα σε µια καθοδηγητική προσέγγιση.

Β΄ ΤΜΗΜΑ
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Το τµήµα σου διοικείται από σένα µε τέτοιο
τρόπο που να φανερώνει ότι η ατοµική τους
βελτίωση θα βοηθήσει στο τέλος την απόδοση
συνολικά του τµήµατος σου .
Ανησυχείς αν οι άνθρωποι που θα βελτιώσεις ,
µετατεθούν - µετακινηθούν πριν µπορέσουν να
προσφέρουν .

Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου

James M. Hunt and Jοseph R. Weitraub
(2002) The Cοaching Manager /
Developing talents in Business. Sage
Publications (p. 49 – 50).
James M. Hunt and Jοseph R. Weitraub
(2002) The Cοaching Manager /
Developing talents in Business. Sage
Publications.
Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου

Πιστεύεις ότι πρέπει να αφήνεις τους
υφισταµένους σου να κάνουν ενέργειες , οι οποίες
αν και λανθασµένες θα τους επιτρέψει να
βελτιωθούν .
∆ε φοβάσαι να λες την άποψη σου στους
προϊσταµένους και τους συνεργάτες σου αν
χρειαστεί
Υπάρχει η αντίληψη στο τµήµα σου ότι η ατοµική James M. Hunt and Jοseph R. Weitraub
βελτίωση έρχεται σε χαµηλότερη προτεραιότητα (2002) The Cοaching Manager /
από τα άµεσα αποτελέσµατα
Developing talents in Business. Sage
Publications (p. 49 – 50).
Πιστεύεις ότι γνωρίζεις τόσο καλά τους James M. Hunt and Jοseph R. Weitraub
υφισταµένους που να είσαι σε θέση να (2002) The Cοaching Manager /
αντιλαµβάνεσαι
τα
προβλήµατα
που Developing talents in Business. Sage
αντιµετωπίζουν στην προσωπική τους ζωή.
Publications (p. 49 – 50).
Είσαι έτοιµος να δεχτείς την αρνητική κριτική James M. Hunt and Jοseph R. Weitraub
από τους υφισταµένους σου όταν αποφασίσεις να (2002) The Cοaching Manager /
την ζητήσεις .
Developing talents in Business. Sage
Publications (p. 49 – 50).
Θα λάβεις υπόψη σου αυτή την κριτική και θα Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
προσπαθήσεις να διορθώσεις τα αρνητικά σηµεία
.
Είσαι έτοιµος να δεχτείς ότι στο τµήµα σου οι James M. Hunt and Jοseph R. Weitraub
άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά από αυτό που (2002) The Cοaching Manager /
επιθυµείς.
Developing talents in Business. Sage
Publications (p. 49 – 50).
Σε µια συζήτηση, συνοψίζεις και επεξεργάζεσαι Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
ότι ακούς από τους άλλους προκειµένου να
ελέγξεις αν έχεις γίνει κατανοητός.
Προτιµάς να ακούς και τη γνώµη των άλλων.
Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
Θεωρείς πάντα ότι οι υφιστάµενοι σου είναι Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
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ικανοί και πρόθυµοι.
Θεωρείς εκ των προτέρων ότι κάθε άτοµο έχει
µεγάλες αντοχές.
Θέλεις να αναµειγνύεις τους υφισταµένους σου
στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων.
∆ηµιουργείς συνδετικούς κρίκους ανάµεσα στην
ανάγκη για κινητοποίηση και στην υλοποίηση των
στόχων του τµήµατος σου.
Αντιµετωπίζεις τους υφισταµένους σου σαν

Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου

Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου

συνεργάτες.
Ενθαρρύνεις τις πρωτοβουλίες «µικρού ηγήτορα» ΣΚ 181 -1 «∆ιοίκηση και Ηγεσία».
.
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Μετά το τέλος της καθοδήγησης ζητάς Παραδόσεις µαθηµάτων κ. Αναστασίου
πληροφορίες για την πρόοδο των εργασιών.
Ελέγχω τα αποτελέσµατα της καθοδήγησης σε ΣΚ 181 -1 «∆ιοίκηση και Ηγεσία».
σχέση µε την επίτευξη των στόχων

Γ΄ ΤΜΗΜΑ
1
2
3

Να είµαι σε θέση να αντιµετωπίζω µε διαύγεια
δύσκολες καταστάσεις.
Να µπορώ να µεταφέρω µε σαφήνεια τις οδηγίες
µου προς τους υφιστάµενους µου.
Να µετατρέπω τις δυσκολίες σε ευκαιρίες για
ανάπτυξη.
Να ενισχύσω τον χαρακτήρα µου.

4

5

6

7

ΣΚ 181 -1 «∆ιοίκηση και Ηγεσία».
ΣΚ 181 -1 «∆ιοίκηση και Ηγεσία».
ΣΚ 181 -1 «∆ιοίκηση και Ηγεσία».
Executive coaching in practice:
what determines helpfulness for
clients of coaching?
Erik de Haan, Vicki Culpin and Judy
Curd

Να διαφοροποιήσω την συµπεριφορά µου και την Executive coaching in practice:
στάση µου στην καθηµερινότητα.
what determines helpfulness for
clients of coaching?
Erik de Haan, Vicki Culpin and Judy
Curd
Να έχω την ικανότητα να σταµατήσω να κάνω Executive coaching in practice:
ίδια πράγµατα και να δοκιµάσω κάτι διαφορετικό. what determines helpfulness for
clients of coaching?
Erik de Haan, Vicki Culpin and Judy
Curd
Να έχω την ικανότητα και την ευελιξία να Executive coaching in practice:
πραγµατοποιώ τους στόχους µου.
what determines helpfulness for
clients of coaching?
Erik de Haan, Vicki Culpin and Judy
Curd

8

Να έχω την ευελιξία να ευθυγραµµίζω τις Coaching and Mentoring in
προτιµήσεις µου µε τους στόχους των the Australian Army Senior
Leader Development Program
προϊσταµένων µου.

9

Να έχω την ικανότητα να ευθυγραµµίζω τις Coaching and Mentoring in
επιθυµίες των υφισταµένων µου µε τους δικούς the Australian Army Senior
Leader Development Program
µου στόχους.

Lieutenant Colonel L. Carroll

10

Να έχω την δυνατότητα να καθοδηγήσω σωστά
τους νέους ηγήτορες.

ix

Lieutenant Colonel L. Carroll
Coaching and Mentoring in
the Australian Army Senior
Leader Development Program
Lieutenant Colonel L. Carroll

Και οι 4 ανοιχτές ερωτήσεις (Coaching and Mentoring in the Australian Army Senior Leader
Development Program Lieutenant Colonel L. Carroll):
5. Αναφέρατε αν έχετε τύχει και αν ναι το βαθµό ικανοποίησης από την µέχρι τώρα
καθοδήγηση (cοaching) στην µέχρι τώρα καριέρα σας .
6. Αναφέρατε συνοπτικά στοιχεία από τον άνθρωπο (ανθρώπους) που σε καθοδήγησε ,
που σου φάνηκαν χρήσιµα στην µετέπειτα πορεία της καριέρας σου
7. Αναφέρατε τρία συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αποκτήσετε µετά την
διαδικασία της καθοδήγησης .(να τω κάνω γράφηµα)
8. Αναφέρατε στοιχεία που θα θέλατε να προσθέστε στην διαδικασία της καθοδήγησης
έτσι ώστε να γίνει εποικοδοµητική για τα µελλοντικά στελέχη .
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