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Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ
Α. ΔΙΑΓΧΓΗ
1. Οξηζκόο – Ιζηνξηθή αλαδξνκή
Με ηνλ φξν επηινγή πξνζσπηθνχ1 αλαθεξφκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ
απφ έλα ζχλνιν ππνςεθίσλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο (ζπλεληεχμεηο
δνθηκαζίεο θιπ), επηιέγνπκε ηνπο θαηαιιειφηεξνπο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο
ζέζεηο εξγαζίαο.
Ζ επηινγή πξνζσπηθνχ ζην ηξαηφ Ξεξάο απνηειεί κηα ζεκαληηθή
δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην αμηφκαρν ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε
δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ ζηξαηνχ σο νξγαληζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη
νινέλα θαη πην ηερληθή θαη πην πνιπέμνδε ε αλαγθαηφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ ησλ
θαηαιιειφηεξσλ αηφκσλ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή.
Ζ επηινγή πξνζσπηθνχ κέρξη ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ
θάηη πνπ απαζρνινχζε θπξίσο νξγαληζκνχο, κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο,
εθπαηδεπηηθά

ηδξχκαηα

θαη

αθνξνχζε

θπξίσο

ζηελ

εμέηαζε

λνεηηθψλ,

αληηιεπηηθψλ, γλσζηηθψλ θιπ ηθαλνηήησλ. Με ηελ ιήμε φκσο ηνπ πνιέκνπ έγηλε
αληηιεπηή ε αλάγθε, πξψηα ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ ήηαλ ε ηειεπηαία ρψξα πνπ κπήθε
ζηνλ πφιεκν θαη ε ιηγφηεξν πξνεηνηκαζκέλε απφ πιεπξάο ζηξαηνιφγεζεο, κηαο
δηαδηθαζίαο θηιηξαξίζκαηνο ησλ ππνςεθίσλ, ψζηε λα εηζέξρνληαη ζην ζηξαηφ
κφλν νη θαηάιιεινη2. Ζ Γεξκαλία φκσο είλαη απηή πνπ αμηνπνίεζε πξψηε ηνπ
ςπρνιφγνπο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπο γηα ηελ επηινγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ
ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο ε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ έζεηε πνζνηηθνχο

1

Mark Cook, Personel Selection: Adding Value through People, 3thd edition, John Wiley & Sons, New
York, τ.τ. ζελ. 2
2
Ασηό οδήγηζε ζηην τρημαηοδόηηζη από ηον Αμερικάνικο Σηραηό ηης δημιοσργίας ηοσ πρώηοσ
“ερφηημαηολογίοσ προζφπικής αναθοράς” ηο 1919 από ηον Woodworth.
Robert Mellon, Ψςσοδιαγνωζηικέρ Μέθοδοι, Ελληνικά Γράμμαηα, Αθήνα, 1998, ζελ. 288
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πεξηνξηζκνχο ζην κέγεζνο ηνπ ζηξαηνχ θαη έπξεπε λα ππάξμεη πνηνηηθφ
αληηζηάζκηζκα.
Έηζη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε κεγάιεο αλάγθεο ζε
πξνζσπηθφ απφ ηελ κηα θαη ν αμηνζεκείσηεο πνιεκηθέο ηθαλφηεηεο πνπ επέδεημε
ν Γεξκαληθφο ηξαηφο απφ ηελ άιιε νδήγεζαλ ηνπο ζηξαηνχο πνιιψλ ρσξψλ λα
αλαπηχμνπλ δηφδνπο επηθνηλσλίαο κε ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο3 πξνθεηκέλνπ λα
βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην αμηφκαρν ηνπο.
Έηζη ε επηινγή ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ παίξλεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε
κε ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο δνθηκαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ. Γνθηκαζίεο πνπ εμειίζζνληαη θαη βειηηψλνληαη κέρξη ζήκεξα κε ηελ
ρξήζε λέσλ ηερληθψλ θαη λέσλ κέζσλ.
2. Η δηαδηθαζία επηινγήο πξνζωπηθνύ ζην Διιεληθό ηξαηό
ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ απφ ην 1945 θαη κεηά αθνινπζήζεθε ην Αγγιηθφ
κνληέιν επηινγήο ην νπνίν ην νπνίν πεξηειάκβαλε:


Φπρνινγηθέο Γνθηκαζίεο:
- ηελ πξνβνιηθή δνθηκαζία Θεκαηηθήο Απεηθφληζεο (Thematic
Apperception Test, Σ.Α.Σ.)4
- Σεζη λνεκνζχλεο Matrix5



πλεληεχμεηο θαη δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηξαηησηηθά πξνζφληα
φπσο πξσηνβνπιία, νκαδηθφηεηα, ππαθνή, απηνπεηζαξρία θιπ.

Απφ ην 1990 θαη κεηά αιιάδνπλ ηα εξγαιεία ηεο δηαδηθαζίαο Φπρνινγηθήο,
Φπρηαηξηθήο αμηνιφγεζεο:


Φπρνινγηθέο Γνθηκαζίεο:
- ην

Πνιπδηάζηαην

Δξσηεκαηνιφγην

Πξνζσπηθφηεηαο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα (Minnesota Multiphasic Personality
Inventory, MMPI6)
- ηελ πξνβιεηηθή δνθηκαζία Αλζξψπηλεο Φηγνχξαο (Draw a Person
Test, DAP7)
3

R. Gal and A. D. Mangelsdorff edit. Handbook Of Military Psychology, John Wiley & Sons Ltd, 1991,
ζελ. 63
4
Καρίνα Κουλάκογλου, Ψςσομεηπία και Ψςσολογική Αξιολόγηζη, εκδ. Παπαζήζη, Αθήνα, 1998 ζελ. 288
5
Καρίνα Κουλάκογλου, οπ.π. ζελ.185
6
Robert Mellon, οπ.π. ζελ 289-331
7
Robert Mellon, οπ.π. ζελ 215-230
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Φπρηαηξηθή – θιηληθή ζπλέληεπμε

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη βνήζεζε
ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

ζηελ

αληηθεηκεληθή

επηινγή

ππνςεθίσλ

θαζψο

επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ

θαη

πξνζπαζεί:


λα δηαθξίλεη ηα θπζηνινγηθά άηνκα απφ ηα ςπρηθά δηαηαξαγκέλα



λα εληνπίζεη άηνκα κε πξνδηάζεζε γηα εθδήισζε ςπρηθήο
δηαηαξαρήο



λα εληνπίζεη άηνκα πνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αξρέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο

Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη

απφ

ηνπο

εηδηθά

εθπαηδεπκέλνπο

νπιίηεο

ςπρνιφγνπο,

απνζθνπνχλ ζην λα παξέρνπλ επαξθή δεδνκέλα θαη ελδείμεηο ζην ςπρίαηξν
βάζεη ησλ νπνίσλ ζα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ππνςεθίσλ. Ο
ςπρίαηξνο ν νπνίνο έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ ςπρνινγηθψλ ηεζη αμηνινγεί ηνλ ππνςήθην κε βάζεη ηηο
ελδείμεηο θαη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνπλ σο ζπκπέξαζκα νη
ςπρνιφγνη.
Ο ςπρνιφγνο αζρνιείηαη κε ηελ ρνξήγεζε, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε
ησλ ςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ θάζε ππνςήθην. Δίλαη δπλαηφλ λα
ζπκκεηέρεη θαη ζηελ θιηληθή ζπλέληεπμε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ ςπρίαηξν. ψζηε λα
αμηνινγνχληαη θαιχηεξα νη ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο. Ζ ηειηθή απφθαζε πεξί
θαηαιιειφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ ςπρίαηξν, αθνχ ιάβεη ππ’
φςηλ θαη ηελ θιηληθή γλψκε ηνπ ςπρνιφγνπ.
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο επηθεληξσκέλε ζην Πνιπδηάζηαην Δξσηεκαηνιφγην
Πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory, MMPI) φπσο ηελ αλαθέξακε παξαπάλσ εθαξκφδεηαη ζην
ζηξαηφ γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία. Γηεπθφιπλε θαη θαηνρχξσζε ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ, παξέρνληαο εθείλα ηα
θιηληθά ζηνηρεία πνπ ζα βνεζνχζαλ ηνπο ηξαηησηηθνχο Φπρίαηξνπο κε κηα
ζχληνκε ρξνληθά εμέηαζε λα απνθαλζνχλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη ζε φηη
αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ ππνςεθίσλ.
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Ζ έθζεζε - πξφηαζε πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ςπρνιφγν γηα θάζε
ππνςήθην κε βάζεη ηηο ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο (ΜΜΡΗ, DAP) δηαπηζηψλεη κηα
ζεηξά παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ:


ηε ζηάζε απέλαληη ζηηο δνθηκαζίεο (εγθπξφηεηα, ακπληηθφηεηα,
πξνζπνίεζε)



ελεξγή ςπρηθή δηαηαξαρή ή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο



πξνδηάζεζε γηα ςπρηθή δηαηαξαρή



δπζιεηηνπξγηθά

ζηνηρεία

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο

πνπ

δελ

ζηνηρεηνζεηνχλ δηαηαξαρή, αιιά πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην
ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ
Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ΜΜΡΗ θαη νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή –
ςπρνηερληθή δνθηκαζία πνπ κεηξά δηαζηάζεηο ή ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ηελ παξάιιειε θιηληθή
εθηίκεζε απφ ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν.
Μέρξη ζήκεξα ην ΜΜΡΗ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ επηινγή ησλ παξαγσγηθψλ
ζρνιψλ: Δ, Α, ΑΝ, ΜΤ, ζηνπο ΤEA θαη ΔΠΟΠ κε ζρεηηθά αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα, φπνπ ηα ζπλήζε πνζνζηά αθαηάιιεισλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 510% αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ ππφ επηινγήλ πιεζπζκνχ. Καηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απηήο απνθηήζεθε ζεκαληηθή εκπεηξία ηφζν απφ ηνπο ςπρνιφγνπο,
φζν θαη απφ ηνπο ςπρηάηξνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο επηινγήο ησλ
ππνςεθίσλ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα ηέηνηα επηινγή φηαλ
αλαθέξεηαη ζε λεαξά θπξίσο άηνκα ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθφηεηα είλαη αθφκα
ππφ δηακφξθσζε.
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Β. ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
1. Ση ηζρύεη ζε άιιεο ρώξεο
Σα θνηλά ζεκεία ζηελ επηινγή ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα πνιιέο
ρψξεο είλαη ε ρξνληθή αθεηεξία ή νπνία φπσο αλαθέξακε είλαη ν Β΄ Παγθφζκηνο
Πφιεκνο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Σν πιήζνο θαη νη
πνηθηινκνξθία φκσο ησλ δηαθφξσλ ςπρνινγηθψλ ζεσξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ε
δηαθνξεηηθή κνξθνινγία ησλ πιεζπζκψλ απηψλ ησλ ρσξψλ, αιιά θαη νη
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο ρψξεο
νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ επηινγήο. Ο πίλαθαο (πηλαθ.
1) πνπ αθνινπζεί8 αλαθέξεη θαη πεξηγξάθεη ελ ζπληνκία απηά ηα κνληέια θαζψο
θαη ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ή εθαξκνζηεί.
Μηα πξψηε δηαδηθαζία επηινγήο έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζφλησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέζα απφ Αθαδεκατθή Δθπαίδεπζε (πηπρία,
μέλεο γιψζζεο, επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε, πξνυπεξεζία θιπ) ησλ ππνςεθίσλ
θαη κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Οη ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ κφλν απηφ ην ζχζηεκα
πιένλ είλαη ειάρηζηεο ή ην ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα ζέζεηο πνπ απαηηνχλ
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (Φπρνιφγνπο, Ηαηξνχο, Μεραληθνχο θιπ) θαη φρη γηα
κάρηκν πξνζσπηθφ.
Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο επηινγήο
άιιεο

δνθηκαζίεο

(ζε

Μαζεκαηηθά,

κε έρεη λα θάλεη κε ςπρνινγηθέο θαη
΄Δθθξαζε,

Οξζνγξαθία

θιπ)

πνπ

ρνξεγνχληαη ζε Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Καηάηαμεο. Έλα κνληέιν πνιχ
δηαδεδνκέλν ζηελ Μ. Βξεηαλία θαη ζηηο Ζ.Π.Α., πνπ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο
παξακνλή δχν ή ηξηψλ εκεξψλ ζην θέληξν θαη παξάιιειε ελεκέξσζε
πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξαηφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ζα έρνπλ κε ηελ είζνδν ηνπο ζηελ ππεξεζία. Οη Φπρνινγηθέο
Γνθηκαζίεο είλαη δνθηκαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα αμηνιφγεζε γεληθνχ
πιεζπζκνχ
ζπλδπάδνληαη

θαη απιά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην ζηξαηφ 9 θαη ζπλήζσο
κε

εκηδνκεκέλε

ζπλέληεπμε

θαη

απηνζπκπιεξνχκελα

εξσηεκαηνιφγηα. Γελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία πξνζσπηθνχ κε
εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε θαζψο ζπλήζσο απηφ ην ζχζηεκα είλαη
8

Παραθεηόσμε ηον πίνακα ζε μεηάθραζη R. Gal and A. D. Mangelsdorff οπ.π. ζελ 65.
Sands, W. A., Waters, B. K., & McBride, J. R. (Eds.) (1997). Adaptive testing: Inquiry to operation.
Washington, DC: American Psychological Association. ζελ 30
9
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απηνκαηνπνηεκέλν θαη ηα απνηειέζκαηα βγαίλνπλ κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη
κε ηελ βνήζεηα ηνπ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
ΜΟΝΣΔΛΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΗ

ΥΧΡΔ ΚΑΙ
ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΙ

Μνξθσηηθφ επίπεδν, Πηπρία,

Αηηήζεηο, Αθαδεκατθέο εμεηάζεηο,

ηξαηησηηθέο Αθαδεκίεο

Βηνγξαθηθφ, Δπηζηεκνληθέο

πλεληεχμεηο,

Αμησκαηηθψλ ζε

γλψζεηο, Δμεηδηθεπκέλεο

Δμέηαζε θαθέισλ ζπνπδψλ

Αίγππην, Ηζπαλία, Ρσζία, Ζ.Π.Α

γλψζεηο

Γαιιία

Φπρνινγηθέο δνθηκαζίεο κε

Γίλεηαη ζε Κέληξα Καηάηαμεο κε

Ηζπαλία (Έθεδξνη Αμησκαηηθνί),

ραξηί θαη κνιχβη

ρνξήγεζε Δξσηεκαηνιφγησλ

Ζ.Π.Α (Έθεδξνη Αμησκαηηθνί θαη

Πξνζσπηθήο Αλαθνξάο- ηάζεσλ-

ζηηο ρνιέο Αμησκαηηθψλ ηνπ

Δλδηαθεξφλησλ-Πξνζσπηθφηεηαο.

ηξαηνχ),

Όρη απαξαίηεηα Δμεηδηθεπκέλν
Πξνζσπηθφ

Γίλεηαη ζε εηδηθά Κέληξα Δπηινγήο
κε εμέηαζε ζε Γνθηκαζίεο

Απζηξαιία, Καλαδάο, Ηλδία, Νεα

Κέληξα Δπηινγήο

Αληηκεηψπηζεο Καηαζηάζεσλ,

Εειαλδία, Παθηζηάλ, Μ. Βξεηαλία

(Assessement Center)

Δξσηεκαηνιφγηα Πξνζσπηθήο
Αλαθνξάο – ηάζεσλ Πξνζσπηθφηεηαο.
Δμεηδηθεπκέλν Πξνζσπηθφ
(ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη θιπ)

Κέληξα Δπηινγήο,

Γίλεηαη ζε Κέληξα Δπηινγήο κε

Βέιγην, Γαλία, Γεξκαλία, Ηζξαήι,

Φπρνινγηθέο Γνθηκαζίεο

ρξήζε Γνθηκαζηψλ θαη

Οιιαλδία, Δζζνλία, Διβεηία,

Δμεηδηθεπκέλεο-

Δξσηεκαηνινγίσλ εηδηθά

νπεδία, Σζερία, Γαιιία

Δπηθεληξσκέλεο ζηελ

θαηαζθεπαζκέλσλ γηα ηελ Δπηινγή

Πξφζιεςε ηξαηησηηθνχ

ηξαηησηηθνχ Πξνζσπηθνχ

Πξνζσπηθνχ

(Πίλαθαο 1)
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Σα Κέληξα Δπηινγήο είλαη πην πξφζθαηε θαη ε πην δηαδεδνκέλε εμέιημε
ζην ρψξν ηνπ ηξαηνχ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Σν πξνζσπηθφ απνηειείηε εθηφο απφ ζηειέρε ηνπ ηξαηνχ θαη απφ
εηδηθνχο ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο (Φπρηάηξνπο, Φπρνιφγνπο) αιιά θαη εηδηθφηεηεο
φπσο Πξνγξακκαηηζηέο θαη ηαηηζηηθνχο. Ζ βαζηθή δηαθνξά κε ην πξνεγνχκελν
ζχζηεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε Φπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ γηα γεληθφ
πιεζπζκφ πνπ φκσο έρνπλ ζηαζκηζηεί εηδηθά γηα ηελ επηινγή ζε ζηξαηησηηθφ
πξνζσπηθφ. Ζ ζηάζκηζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε πνιιέο απαηηήζεηο (ρξφλν,
ρξήκα, πξνζσπηθφ) αιιά θαη πνπ ζπλερίδεηαη φζν ππάξρεη ή επηινγή
πξνζσπηθνχ θαη φζν κεηαβάιινληαη νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο10.
ε θάπνηεο ρψξεο ν ηξαηφο πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα
δεκηνπξγψληαο έλα δηθφ ηνπ ζχζηεκα – ζχλνιν δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο κε
θιαζηθφ παξάδεηγκα ηελ Γαιιία (γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθά ζηελ
ζπλέρεηα. Σα Κέληξα Δπηινγήο επαλδξσκέλα κε ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ

(ςπρίαηξνη,

ζηαηηζηηθνχο θιπ)

ςπρνιφγνη,

θνηλσληνιφγνη,

πξνγξακκαηηζηέο,

δελ είλαη απιά ππεχζπλα ζην λα δηεθπεξαηψλνπλ κηα

επηινγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα ηελ νξγαλψλνπλ. πλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο ηεο
Φπρνινγίαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηνπο
ηξαηησηηθνχο ζε αζθήζεηο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζην πεδίν ηνπ ζχγρξνλνπ πνιέκνπ
θαη γεληθά ζηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία δεκηνχξγεζαλ έλα ζχζηεκα δνθηκαζηψλ
πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ ηξαηνχ αλεβάδνληαο ζην κέγηζην
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηινγήο. Έηζη ε αμηνιφγεζε παχεη λα είλαη κηα
ζηαηηθή δηαδηθαζία, αιιά αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο, εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη
ηφζν ζηηο αλάγθεο ηνπ ηξαηνχ, φζν θαη ζην επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ
γίγλεζζαη11.
2. Γαιιία
ηε Γαιιία ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα επηινγήο αλάινγα κε ηελ
πξνέιεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηελ ζέζε ζηελ ηεξαξρία πνπ επηζπκεί λα

10

Wiskoff, M. F., & Rampton, G. L. (Eds.) (1989). Military personnel measurement: Testing,
assignment, evaluation. New York: Praeger. ζελ.48-49
11

R. Gal and A. D. Mangelsdorff οπ.π. ζελ 75
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ηνπνζεηεζεί12. Κεληξηθφ ζεκείν, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ESPACE πνπ
εθαξκφδεηαη ζηα Κέληξα Δπηινγήο ηνπ Γαιιηθνχ ηξαηνχ. Σν ζχζηεκα απηφ
πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηηο γλψζεηο ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο κε ηηο
ηερληθέο ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Δπηηξέπεη ηελ απηνκαηνπνηήζε
ησλ εμεηάζεσλ θαη δίλεη έλα αηνκηθφ ραξαθηήξα ζηα δηάθνξα ηεζη 13 δελ επηηξέπεη
ηελ απνκφλσζε βαζκψλ γηα θάζε ηεζη, αιιά θαζνξίδεη δηάθνξα επίπεδα
ηθαλνηήησλ θαη ζπγρξφλσο δίλεη έλα γεληθφ βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ
ζηξαηησηηθή δσή. Σν ESPACE έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
ππνςεθίσλ ζε ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο έηζη ψζηε λα
ππάξρεη ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο ηεο ππεξεζίαο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη δνζεί
ζηελ εθπαίδεπζε θαη εμεηδηθεχζεη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θάλεη ηηο αμηνινγήζεηο.
1) Δπηινγή Αμησκαηηθψλ
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ππνςήθηνη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο Αμησκαηηθψλ
(ST-CYR θαη ECOLE POLYTECHNIQUE) κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ
Λπθείνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα δχν ρξφληα ζε πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά Λχθεηα ή
εηζαγσγή ζηα νπνία γίλεηαη κε βάζε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Οη θνίηεζε ζε απηά
ηα ιχθεηα ζεσξείηαη πνιχ δχζθνιε θαζψο ππάξρεη κεγάιε ςπρνινγηθή πίεζε,
έληνλνο αληαγσληζκφο, κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο. Οη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο
γίλνληαη κε αθαδεκατθά θξηηήξηα, ελψ παξάιιεια νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε
ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ζε δνθηκαζίεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Με απηφ ην ζχζηεκα
εηζάγνληαη ζηηο παξαπάλσ ζρνιέο 150 άηνκα κε ζχλνιν πεξίπνπ 800
ππνςεθίσλ.
Έλαο δεχηεξνο αιιά ιηγφηεξν πξνζβάζηκνο δξφκνο γηα ηηο ρνιέο
Αμησκαηηθψλ αθνξά λένπο πνπ βξίζθνληαη είηε ζην 4ν ή 5ν έηνο Παλεπηζηεκηαθψλ
ζπνπδψλ είηε είλαη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Οη ππνςήθηνη
πεξλνχλ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ελψπηνλ κηαο ζηξαηησηηθήο
επηηξνπήο. Μέζσ απηήο ηεο νδνχ εηζάγνληαη ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο 20 άηνκα
ην ρξφλν.
Γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο Τπαμησκαηηθνχο θαη Γφθηκνπο Αμησκαηηθνχο πνπ
επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζην ζηξαηφ γίλεηαη πξψηα κηα αμηνιφγεζε ηεο

12
13

Παράρηημα Β ζηην Φ.400/32/20/Σ.15 αναθορά ΑΚΑΜ Παριζίφν 24 Απριλίοσ 1997
Παράρηημα Β ζηην Φ.400/32/20/Σ.15 αναθορά ΑΚΑΜ Παριζίφν 24 Απριλίοσ 1997
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πξνυπεξεζίαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα πεξλνχλ απφ επηηξνπέο αμησκαηηθψλ πνπ
θξίλνπλ θάζε ππνςήθην θαη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα ζηξαηησηηθψλ γλψζεσλ.
Οη ζπκβαζηνχρνη αμησκαηηθνί είλαη επηζηήκνλεο κε 1 έσο 5 ρξφληα
ζπνπδψλ έρνπλ εηδηθφηεηεο ζε ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ ππεξεζία (π.ρ.
πιεξνθνξηθή, ςπρνινγία θιπ). Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
ηνπο ππνβάιινληαη ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ESPACE (Emploi d’ un Système
de Passage Automatisé et de Correction des Examens).
Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
ππνςεθίσλ δελ πξνβιέπνληαη ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο14.
2) Δπηινγή Τπαμησκαηηθψλ θαη ΓΔΑ
Ζ επηινγή Τπαμησκαηηθψλ θαη ΓΔΑ (Γφθηκνη Έθεδξνη Αμησκαηηθνί) γίλεηαη
ζηα θέληξα ελεκέξσζεο θαη επηινγήο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο (CIRAT) κε βάζε ην
ζχζηεκα ESPACE. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη κε βάζε 4 ςπρνηερληθά ηεζη
(δηαλνεηηθφ, ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο, αξηζκεηηθφ, θαη αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ). Δπίζεο
ππνβάιινληαη ζε ηεζη ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Σν επίπεδν
ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα δηάθνξα ηεζη επηηξέπνπλ
ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζε ηεο νπνίαο γίλεηαη
ε επηινγή ηνπ Όπινπ ή ψκαηνο πνπ ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, δηάθνξεο δηαδηθαζίεο επηινγήο
θαζνξίδνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ.
3) Άιιεο επηινγέο
Ζ επηινγή εζεινληώλ γίλεηαη θαη απηή ζηα θέληξα ελεκέξσζεο θαη
θαηάηαμεο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηαηξηθή εμέηαζε, ζπλέληεπμε κε ςπρνιφγν,
ηεζη ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, αμηνιφγεζε κε ην ESPACE. Δπηπιένλ ππνβάιινληαη
ζην ηεζη QV5 (εξσηεκαηνιφγην ηξσηφηεηαο ή ςπρηθήο επαισηφηεηαο) ην νπνίν
εληνπίδεη ηα άηνκα πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο απνθιίλνπλ
απφ ηνλ θπζηνινγηθφ κέζν φξν.
Γηα ηελ επηινγή θιεξωηώλ ηζρχεη ν ζεζκφο ησλ ηξηψλ εκεξψλ. Κάζε
λένο φηαλ ζπκπιεξψζεη ην18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, θαιείηαη λα παξνπζηαζηεί ζε
θέληξν επηινγήο, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα δηάθνξα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ
14

Με ηον όρο Ψστολογικές δοκιμαζίες θα αναθερόμαζηε ζε δοκιμαζίες ποσ μας επιηρέποσν να
διατφρίζοσμε ηα θσζιολογικά άηομα από ηα άηομα ποσ παροσζιάζοσν υστοπαθολογία είηε κλινικά είηε φς
προζφπικόηηηες.
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(γξακκαηηθέο γλψζεηο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνβιήκαηα πγείαο θιπ) θαη
θξίλεηαη ην θαηά πφζν είλαη ηθαλφο λα ππεξεηήζεη θαλνληθά ηε ζεηεία ηνπ.
3. Βέιγην
ην

Βέιγην

ρξεζηκνπνηείηαη

κία

κπαηαξία

ςπρνινγηθψλ

ηεζη

πξνζσπηθφηεηνο, φπσο ην PMT, Hermans 2)SA Willems 3) 16PF, Catell, 4)VZM,
Bohrer 5) CPI κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα
Α. άηνκα κε ςπρηθή δηαηαξαρή ή δηαλνεηηθή αλεπάξθεηα
Β. άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθή επαηζζεζία, ζηξεο θαη ςπρνζσκαηηθέο
ελνριήζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή εμέιημε ζην ζηξαηφ κε δπζθνιία ζηε
ιήςε απνθάζεσλ θαη επζπλψλ.
Γ. άηνκα πνπ παξνπζίαζαλ ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο ειαθξέο
ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε ειαθξά ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα
Γ. Αηνκα κε ειαθξέο ςπρνινγηθέο αληζνξξνπίεο πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηελ
νκαιή πξνζαξκνγή
Δ. Άηνκα ηειείσο θπζηνινγηθά απφ θάζε άπνςε

4. Οιιαλδία
ηελ Οιιαλδία ππήξραλ έσο ηέζζεξα θέληξα επηινγήο έλα γηα θάζε
ζψκα: ηξαηφ, Αεξνπνξία, Ναπηηθφ, ηξαηνλνκία κε δηαθνξεηηθά κνληέια θαη
δηαδηθαζίεο ην θαζέλα απφ απηά. Σν πςειφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ κηθξή
ζρεηηθά αλάγθε γηα πξνζσπηθφ (9.000 ζέζεηο θαη πεξίπνπ 30.000 ππνςήθηνη ην
ρξφλν) νδήγεζε ζηελ απφθαζε ηεο ελνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ θέληξσλ ζε έλα
θαη ζηελ δεκηνπξγία εληαίαο επηινγηθήο δηαδηθαζίαο γηα φια ηα πξναλαθεξζέληα
ζψκαηα.
Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο γηαηί θάζε ψκα εμέηαδε
δηαθνξεηηθέο

ςπρνινγηθέο

παξακέηξνπο,

κε

δηαθνξεηηθέο

ςπρνινγηθέο

δνθηκαζίεο θαη κε δηαθνξεηηθά φξηα επηηπρίαο – απνηπρίαο γηα ηνπο ππνςήθηνπο
ηνπ. Χζηφζν κέζα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπδεηήζεηο θαη αξθεηή εξεπλεηηθή
δνπιεία δνκήζεθε κηα λέα δηαδηθαζία πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φισλ ησλ
σκάησλ.
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Ζ λέα απηή δηαδηθαζία επηθεληξψζεθε ζηελ δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε
κηαο νκάδαο ςπρνηερληθψλ δνθηκαζηψλ πνπ ζα κεηξνχλ ηφζν ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηαο φζν θαη ηθαλφηεηεο - λνεκνζχλε. Έλα δεχηεξν ζεκείν ζην
νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ή ζπλέληεπμε. Μηα εκηδνκεκέλε
βηνγξαθηθή ζπλέληεπμε έγηλε κέξνο ηεο επηινγήο δίλνληαο ζεκαζία ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ζηα θίλεηξα
θιπ. κε θξηηήξηα πνπ έρνπλ βγεη κέζα απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε θάζε
φπινπ ή ζψκαηνο. Οη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη ζε 10 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο:


θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα



πεηζαξρία



ςπρηθή ζηαζεξφηεηα



ζέιεζε γηα επηηπρία



αζιεηηθφ πλεχκα



θαηαιιειφηεηα γηα απνζηνιέο ζην εμσηεξηθφ



εγεηηθή ηθαλφηεηα



θίλεηξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ψκα θαη ηηο αλάγθεο πνπ απηφ έρεη



γλψζε

ησλ αλαγθψλ θαη

απαηηήζεσλ ηεο

ππεξεζίαο

ζην

ζπγθεθξηκέλν ψκα
θαη αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία ηνπο ζα θξηζεί ή θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα θάπνην
ζψκα.
5. Σζερία
ηελ Σζερία ππάξρεη κηα καθξά παξάδνζε, φζνλ αθνξά ζηελ Φπρνινγία
θαη ζηελ Φπρνκεηξία. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 1920

ηδξχζεθε ην Φπρνκεηξηθφ

Ηλζηηηνχην πνπ εμέηαδε ηελ θπζηθή θαη λνεηηθή επάξθεηα πξνζσπηθνχ γηα
δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ηδησηηθέο εηαηξείεο. Σν 1925 δεκηνπξγήζεθε ε ηξαηησηηθή
Φπρνκεηξηθή Τπεξεζία ε νπνία ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή νδεγψλ θαη
πηιφησλ. Μεηά ηελ πεξηπέηεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηηο αιιαγέο ζην
πνιηηηθφ ζθεληθφ ππνβαζκίζηεθε ε ςπρνκεηξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηξαηησηηθνχ
πξνζσπηθνχ. Σν 1962 επαλήιζε κε ηελ δνκή πνπ έρεη θαη ζήκεξα σο ηνκέαο ηεο
Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ ηεο Σζερίαο.
Οη εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο θξίζεθε πσο είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ε επηινγή ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπο είλαη νη εμήο:
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-

νδεγνί ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ

-

θξνπξνί

-

πξνεδξηθή θξνπξά

-

ππνςήθηνη ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ

-

κέιε Δηξελεπηηθψλ Απνζηνιψλ

-

κέιε ηεο Γχλακεο Σαρείαο Δπέκβαζεο

-

αιεμηπησηηζηέο

-

βαηξαράλζξσπνη

-

ππξνηερλνπξγνί

-

ζηξαηησηηθή ππξνζβεζηηθή ππεξεζία

Ζ αμηνιφγεζε μεθηλά κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ CAT (Children’s Apperception
Test)15 ζε κεραλνγξαθεκέλε κνξθή θαη ζηε ζπλέρεηα ρνξεγνχληαη, ζε
κεραλνγξαθεκέλε πάληα κνξθή νη ππφινηπεο δνθηκαζίεο κέηξεζεο δεμηνηήησλ
θαη λνεκνζχλεο.

15
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Γ. ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ – ΠΡΟΣΑΔΙ
1. Μηα νινθιεξωκέλε δηαδηθαζία επηινγήο
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, ε
νπνία νδεγεί ζην λα επηιέμνπκε απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εμεηαδνκέλσλ ηνπο πην
θαηάιιεινπο γηα θάζε εηδηθφηεηα. ηνλ πίλαθα (πίλαθαο 2) πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδνπκε ηελ πνξεία κηαο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ έηζη θαηά ζα
έπξεπε λα είλαη κε βάζε απηά πνπ ηζρχνπλ γηα θαηά κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη
εηαηξείεο.16
Α. ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΧΝ)

Β. ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
ε

1 επηινγή κε βάζε ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ, θαηά γλψζεηο θαη θαηά δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ
(πηπρία, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θιπ.)

Γ. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ε

2 επηινγή κε βάζε ηελ βηνινγηθή-ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε – ηθαλφηεηα (ηαηξηθέο
εμεηάζεηο, ρνξήγεζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ αλίρλεπζεο ςπρνπαζνινγίαο θαηά ηεζη
πξνζσπηθφηεηαο θαη λνεκνζχλεο, ςπρηαηξηθή ζπλέληεπμε)
Γ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ε

3 επηινγή κε βάζε ηελ ρνξήγεζε ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ πνπ λα δηεξεπλνχλ ηθαλφηεηεο
(αληίιεςε, κάζεζε, κλήκε, ηαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο stress, εγεζία,
ζπλεξγαηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θιπ.)
Δ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
πλέληεπμε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηειηθή αμηνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε ζε εηδηθφηεηεο.

Πίλαθαο 2
Σν πξψην ζηάδην φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα (πίλαθαο 2) είλαη
ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηππηθά πξνζφληα (πηπρίν,
επίπεδν γλψζεσλ, μέλε γιψζζα, πξνυπεξεζία) πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάζε
ππνςήθηνο γηα θάζε ζέζε – εηδηθφηεηα πνπ πξνθεξχζζεηαη.
16
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ε έλα δεχηεξν ζηάδην αθνινπζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
ππνςεθίσλ. Θα πξέπεη εδψ

λα γίλεηαη κηα πξψηε επηινγή – πξφθξηζε γηα

απηνχο πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επηινγήο κέζσ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πεξλάκε ζηε
θάζε ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο – αμηνιφγεζεο ή νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ
ζσκαηηθή φζν θαη ηελ ςπρηαηξηθή. Ζ πγεηνλνκηθή αμηνιφγεζε ζα θξίλεη πνηνη είλαη
θαηάιιεινη θαη πνηνη φρη γηα λα εληαρζνχλ ζην ηξαηφ.
Μεηά ηελ έληαμε ζην ηξαηφ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Βαζηθήο
Δθπαίδεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ απνλνκή
εηδηθνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη, ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο δεμηνηήησλ (αληίιεςε,
κάζεζε, κλήκε, ηαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο stress, εγεζία,
ζπλεξγαηηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα θιπ.) θαη ζπλεληεχμεηο.
2. Βειηίωζε ηεο Φπρηαηξηθήο – Φπρνηερληθήο εμέηαζεο κε ηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα
Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε ςπρνηερληθή – ςπρηαηξηθή εμέηαζε ζην
ζηξαηφ μεξάο κέρξη ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηελ ρνξήγεζε ηεζη πξνζσπηθφηεηαο
(MMPI), πξνβνιηθψλ δνθηκαζηψλ (ηεζη αλζξψπηλεο θηγνχξαο) θαη ςπρηαηξηθή
ζπλέληεπμε – αμηνιφγεζε, βάζεη ησλ νπνίσλ θξίλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
ππνςεθίσλ ζε φηη αθνξά ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, θαη πξνζσπηθφηεηνο πνπ λα
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο.
Παξά ην φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο επηινγήο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα,
δελ έρεη θαηνρπξσζεί πιήξσο σο δηαδηθαζία επηινγήο κε απνηέιεζκα λα
ππάξρνπλ ζπρλά ακθηζβεηήζεηο θαη ελζηάζεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ εμεηαζηψλ. Ζ
θαιχηεξε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ησλ επηηξνπψλ
επηινγήο, κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηα θξηηήξηα επηινγήο.
Ζ ρξήζε πξνζζέησλ ςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ ή επαλάιεςεο ηεο
δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο
ππνςεθίνπ ηζρπξνπνηεί θαη θαζηζηά πην αληηθεηκεληθή ηε δηαδηθαζία επηινγήο,
δεδνκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο ςπρνηερληθέο αμηνινγήζεηο ππάξρεη έλαο βαζκφο
ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ αμηνινγεηψλ.
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Ζ δηάζεζε επαξθνχο ρξφλνπ ρνξήγεζεο θαη δηελέξγεηαο ηεο ςπρνηερληθήο
δνθηκαζίαο κε ηε δηάζεζε επαξθνχο θαη εθπαηδεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, είλαη δπλαηφλ λα βειηηψζεη ζεκαληηθά
ηε δηαδηθαζία.
Σν πξνεγνχκελν θνηλσληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ θάζε
ππνςεθίνπ θαζψο θαη νη επηδφζεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ
ζεηείαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. Οη
εμεηαζηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ αλ ν ππνςήθηνο ππεξέηεζε σο Η/3 ή Η/4 γηα
ςπρηαηξηθνχο ιφγνπο ή ηη είδνπο ζπκπεξηθνξέο θαη ηη πνηλέο είρε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο.
Άηνκα πνπ ππεξέηεζαλ σο Η/3, Η/4 ή Η/5 ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηε
δηαδηθαζία επηινγήο, ελψ άηνκα πνπ νινθιήξσζαλ επηηπρψο ηε ζεηεία ηνπο κε
ηε ρξήζε ζπζηαηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο δηνηθεηέο ηνπο λα επηιέγνληαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα.
Έιεγρνο γηα ηπρφλ ρξήζε λαξθσηηθψλ ή εζηζηηθψλ νπζηψλ, ηφζν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηινγήο, φζν θαη κεηά ηελ πξφζιεςε κε ην εξψηεκα ηεο
απφιπζεο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε απιήο ρξήζεο.
Ζ ζσζηή πξνθήξπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαζψο θαη
ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ
ζηα ζπγθεθξηκέλα ζηξαηηωηηθά θξηηήξηα θαζψο θαη ην πφζν ηζρπξφ είλαη ην
θίλεηξν γηα ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ δηεθδηθεί ν θάζε ππνςήθηνο, απνηεινχλ
βαζηθά θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο επηινγήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη
απφ εηδηθή επαγγεικαηηθή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
επηηξνπή ςπρνηερληθψλ δνθηκαζηψλ. π.ρ. αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηνο νδήγεζεο
ππνςεθίσλ νδεγψλ άξκαηνο θαη αλαθνξά ζηελ επηηξνπή ςπρνηερληθψλ ζε
πεξίπησζε θνβίαο.
3. Η Δπηινγήο Πξνζωπηθνύ γηα απνλνκή Δηδηθνηήηωλ
α. Βαζηθέο αξρέο
Ζ επηινγή πξνζσπηθνχ πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνλνκή εηδηθνηήησλ είλαη κηα
πην εμεηδηθεπκέλε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
εμεηαδνκέλσλ. Υξνληθά ζα πξέπεη μεθηλά κε ηελ είζνδν ηνπ εμεηαδφκελνπ ζην
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ζηξαηφ, λα ζπλερίδεη θαη λα νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηθήο
εθπαίδεπζεο.
ε έλα πξψην ζηάδην ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πεξηγξαθή θαη αλάιπζε
ζέζεσο εξγαζίαο γηα θάζε εηδηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ επηιέγνπκε,
ζέηνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα θάζε εηδηθφηεηα, ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο, ηηο
ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα
έρεη θάπνηνο ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε
εηδηθφηεηα.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνπκε ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηα θξηηήξηα,
απνηειείηαη απφ:


ζπλέληεπμε θαη δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε ηνπο εθπαηδεπηέο



παξαηήξεζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε κηαο εηδηθφηεηαο



αξρεία (επηδφζεσλ, αηπρεκάησλ, απφξξηςεο)
Ζ επηηπρήο επηινγή πξνζσπηθνχ νδεγεί

ζε κηα νξζνινγηθή απνλνκή

εηδηθνηήησλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ αηφκσλ κε βάζε ηηο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηηο
αλάινγέο εηδηθφηεηεο.
Δπηπιένλ ζπλεηζθέξεη17:


ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο



ζηελ κείσζε ηνπ ζηξεο



ζηελ εμάιεηςε δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ



ζηελ πεξηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (military burnout)



κεηψλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απμάλεη



ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ



ζπληειεί ζηελ πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.

Ζ επηινγή γηα απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απνηειεί κηα δηαδηθαζία
πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε έλα δεχηεξν ζηάδην επηινγήο, αθνχ έρεη
νινθιεξσζεί θαη αμηνινγεζεί ην πξψην ζηάδην ηεο ελ γέλεη θαηαιιειφηεηαο θαη
πξνζαξκνγήο ζην ζηξαηφ μεξάο.
17
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Οη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, ε πξνηίκεζε θαη ην θίλεηξν γηα έληαμε ζε
ζπγθεθξηκέλν φπιν ή ζψκα ηνπ ζηξαηνχ, ε αμηνιφγεζε κε ζαθή θξηηήξηα ησλ
επηδφζεσλ ηνπ λένπ ζηειέρνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ, φζν θαη απφ εμεηδηθεπκέλα
ςπρνηερληθά ή άιινπ είδνπο ηεζη κέζσ πξνζνκνίσζεο ή κθξνθνκπηνχηεξ, είλαη
δπλαηφλ λα απνθαιχςνπλ ηηο θπζηθέο θιίζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη λα εληάμνπλ θαηά ην δπλαηφ «ηνλ θαηάιιειν άλζξσπν ζηε θαηάιιειε ζέζε».
β. Η ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο Κέληξνπ Δπηινγήο
Ζ

δεκηνπξγία

Κέληξνπ

ή

Κέληξσλ

Δπηινγήο

ζηειερσκέλα

απφ

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηηο Γηεπζχλζεηο
ησλ Όπισλ/σκάησλ, ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία θαη ηα Κέληξα Καηάηαμεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (ΚΔΝ/ΔΚΚΔ), ζα ιχζεη πνιιά απφ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ:


Ζ επηινγή ζα γίλεηαη κέζα απφ κηα ζηαζκηζκέλε αμηνιφγεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο βαζηζκέλε ζε κεζφδνπο φπσο ηεο εμνκνηψζεο
εξγαζίαο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ππνςεθίσλ
ζρεηηθά κε ηηο πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο κηαο εξγαζίαο), ζπλεληεχμεηο
θαη ςπρνινγηθά ηεζη ηφζν απφ Οξγαλσηηθνχο Φπρνιφγνπο φζν θαη
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο.



Σν θέληξν επηινγήο κπνξεί λα νξηζηεί σο «έλα ζχλνιν ηερληθψλ
ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα επηηξέςνπλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο λα επηδείμνπλ,
θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ
είλαη νη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρία ζε κηα εξγαζία»



ήκεξα ε κέζνδνο ηνπ θέληξνπ επηινγήο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά θαη
δηάθνξα πεξηβάιινληα φπσο βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο, ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε, ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ζε εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο,
ζηηο δπλάκεηο αζθαιείαο ψζηε λα επηιερζνχλ ηα πην θαηάιιεια άηνκα.
Δπηπιένλ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ φπσο ηεο αθνπζηηθήο
θαηαγξαθήο (audio taping) θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ, κε κεγάιν βαζκφ
εγθπξφηεηαο, αζθήζεσλ θαη δνθηκαζηψλ, κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε
κεγάινπο αξηζκνχο ππνςεθίσλ.
πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ελφο

θέληξνπ επηινγήο είλαη :
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κείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ



εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη κέζσλ



θνηλσληθή πξνβνιή



απνηειεζκαηηθή

αληηκεηψπηζε

θαηλνκέλσλ,

φπσο

ηα

λαξθσηηθά
Σν θάζε Κέληξν Δπηινγήο ζα αλαιακβάλεη ηφζν ηελ Φπρηαηξηθή –
Φπρνηερληθή αμηνιφγεζε, κε κηα νκάδα Δπηζηεκφλσλ Φπρηθήο Τγείαο φζν θαη
ηελ επηινγή γηα ηελ απνλνκή εηδηθνηήησλ, κε κηα δεχηεξε νκάδα εηδηθψλ ζηελ
δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ:


2 αμησκαηηθνχο ςπρίαηξνπο



4

αμησκαηηθνχο

ή

πνιηηηθνχο

ππαιιήινπο,

ςπρνιφγνπο

κε

εηδηθφηεηα ζηελ Κιηληθή ςπρνινγία ή ζηελ Φπρνκεηξία
Ζ δεχηεξε νκάδα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ:


1 αμησκαηηθφ νπνηνπδήπνηε Όπινπ ή ψκαηνο κε γλψζεηο θαη εκπεηξία
ζε ζέκαηα δηαρεηξίζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ



5

αμησκαηηθνχο

ή

πνιηηηθνχο

ππαιιήινπο

ςπρνιφγνπο

ή

θνηλσληνιφγνπο κε εηδηθφηεηα ζηελ Οξγαλσηηθή Φπρνινγία θαη ζηελ
δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Ζ δεκηνπξγία Κέληξνπ/Κέληξσλ Δπηινγήο έρεη ηειηθά σο βαζηθνχο
ζηφρνπο:


ηελ εγθπξφηεξε, γξεγνξφηεξε θαη πην νηθνλνκηθή δηαδηθαζία επηινγήο



επηηέιεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ ζα νδεγεί ζηελ δηαξθή βειηίσζε θαη
εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε
ζπλζήθεο.

Γηα ηελ επηηέιεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζεσξνχκε σο απαξαίηεηεο
πξνυπφζεζεο:


ηελ χπαξμε ηεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (γξαθεία,
ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, Fax θιπ.)



δηάζεζε ηνπ θαηάιιεινπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Κέληξνπ (Γξακκαηεία, ρεηξηζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θιπ).



Σνλίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε, ην πξνζσπηθφ ηφζν ην επηζηεκνληθφ
φζν θαη ην δηνηθεηηθφ λα είλαη ζηαζεξφ (απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο)
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θαη εη δπλαηφλ κφληκν, ψζηε λα είλαη εμεηδηθεπκέλo ζηηο ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο ηνπ θέληξνπ.

Γ. ΔΠΙΛΟΓΟ
Κιείλνληαο ζα πξέπεη λα πνχκε πσο κηα νινθιεξσκέλε επηινγή
πξνζσπηθνχ φρη κφλν απνθιείεη ηα αθαηάιιεια γηα ην ηξαηφ άηνκα αιιά νδεγεί
θαη ζε κηα νξζνινγηθή απνλνκή εηδηθνηήησλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
θαηαιιειφηεξσλ αηφκσλ κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηηο αλάινγέο εηδηθφηεηεο.
Δπηπιένλ ζπλεηζθέξεη18:


ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο



ζηελ κείσζε ηνπ ζηξεο



ζηελ εμάιεηςε δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ



ζηελ πεξηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (military burnout)



κεηψλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απμάλεη



ειαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα αηπρεκάησλ



ζπληειεί ζηελ πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
Μηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ γηα ηνλ Διιεληθφ

ηξαηφ ζαθψο ζα ρξεηαζηεί ρξφλν λα νξγαλσζεί ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Δίλαη
απαξαίηεηε ε πξφζιεςε Φπρνιφγσλ κε εηδηθφηεηεο ζε Οξγαλσηηθή Φπρνινγία,
Φπρνκεηξία, Γηαρείξηζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θιπ. Με ηελ βνήζεηα απηψλ αιιά
θαη ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ: Φπρίαηξσλ, Φπρνιφγσλ θιπ, ε Τπεξεζία ζα
κπνξέζεη ζηαδηαθά λα θηάζεη ζε έλαλ νινθιεξσκέλν ηξφπν επηινγήο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο.

18

Αdrian Furnham, Personality at Work. The role of individual differences in the workplace, Routledge,
London & New York, 1992 ζελ. 38
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