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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία στόχο έχει να διερευνήσει αν και πώς η συνέντευξη συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη επιλογή προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον αφορά τα στάδια της 

διαδικασίας επιλογής, από την προσέλκυση έως την εισαγωγική φάση, τις μεθόδους και τα 

κριτήρια αξιολόγησής τους, με έμφαση στην συνέντευξη σε διάφορες μορφές. Από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η συνέντευξη, αν και δεν θεωρείται ιδιαίτερα 

αξιόπιστο εργαλείο, χρησιμοποιείται ευρέως και η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της 

αυξάνεται ανάλογα με το πόσο δομημένη είναι.  

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφούν, με τη χρήση του εργαλείου της 

ποιοτικής συνέντευξης έρευνας, απόψεις και εμπειρίες από τρεις διευθύνοντες συμβούλους 

του ιδιωτικού τομέα και τρία υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου δημοσίου στο χώρο των 

εξαρτήσεων. Επιλέχθηκαν υπηρεσίες που αξιοποιούν τη συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής  

μαζί με την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων.  

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν τη συνέντευξη ένα εργαλείο 

απαραίτητο για την επιλογή προσωπικού, γιατί δίνει την ευκαιρία για διευκρινίσεις όσον 

αφορά το βιογραφικό, γνωριμία με τον υποψήφιο, ρεαλιστική παρουσίαση της θέσης 

εργασίας και αξιολόγηση της ικανότητας του υποψηφίου να εναρμονιστεί με την 

οργανωσιακή κουλτούρα. Επίσης οι συμμετέχοντες εκθέτουν τις απόψεις τους για τη 

δυνατότητα και τους τρόπους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του συνεντευκτή. 

Επιπλέον προκύπτει ότι στα πλαίσια της αντικειμενικοποίησης των κριτηρίων επιλογής, σε 

δύο υπηρεσίες αποφασίστηκε πρόσφατα η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και η 

δομημένη συνέντευξη, διαδικασίες για τις οποίες τα δύο στελέχη εκφράζουν τις επιφυλάξεις 

τους και εκθέτουν τους λόγους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία είναι η 

διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της υγείας. 

Οι ριζικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, επηρεάζουν 

καθοριστικά τον Τομέα Υγείας και αντίστοιχα την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού:  

δημογραφικές αλλαγές και γήρανση του πληθυσμού, ραγδαία ανάπτυξη των εφαρμογών της 

τεχνολογίας, οικονομικές πιέσεις και συρρίκνωση του Κράτους Πρόνοιας, αύξηση των 

απαιτήσεων για ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Παρόλη την τεράστια συμβολή της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ο ρόλος του 

ανθρώπινου παράγοντα παραμένει κεντρικός στον τομέα υγείας. Οι εργαζόμενοι έρχονται σε 

πολύ άμεση ψυχική ή/και σωματική επαφή με τους πελάτες – ασθενείς, ενώ αυτοί με τη 

σειρά τους νιώθουν συχνά εξαρτημένοι από τους εργαζόμενους που τους φροντίζουν. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη απάντηση που μία υπηρεσία υγείας μπορεί να δώσει σε 

όλες αυτές τις προκλήσεις, είναι το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της, στο οποίο βασίζεται 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στον δύσκολο ρόλο της. Ενώ θεωρητικά αυτός ο ρόλος αφορά 

κυρίως το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, στην πραγματικότητα τα θέματα που 

αφορούν τους εργαζόμενους αναδύονται και επιτείνονται ή επιλύονται καθημερινά μέσα στο 

τμήμα στο οποίο αυτοί ανήκουν. Υπό αυτή την έννοια, όλοι οι προϊστάμενοι και υπεύθυνοι 

τμημάτων, αφού έχουν διοικητική ευθύνη, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων (Fried, Fottler and Johnson, 2005) 

Υπό μία ευρύτερη έννοια όμως, το όραμα και η έμπνευση του ηγέτη καθώς και η 

οργανωσιακή κουλτούρα συνυφαίνουν το πλέγμα, μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες οι 

λειτουργίες που αφορούν τους ανθρώπους που εργάζονται σε μία υπηρεσία υγείας. 

Βασικές λειτουργίες που αφορούν τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είναι η  προσέλκυση και 

επιλογή, η αποχώρηση, η εργασιακή ικανοποίηση και ασφάλεια, η αξιολόγηση απόδοσης, το 

σύστημα αμοιβών και επαίνων, η ανάπτυξη και εκπαίδευση, η χορήγηση αδειών και τήρησης 

ωραρίων, ο σχεδιασμός και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων των θέσεων εργασίας .  
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Το θέμα στο οποίο εστιάζει η εργασία, από το ευρύτατο φάσμα που αφορά τη διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, είναι οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού και πιο συγκεκριμένα η 

επιλογή μέσω της συνέντευξης στις  υπηρεσίες υγείας, ύστερα από αξιολόγηση των τυπικών 

προσόντων του υποψηφίου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ποια είναι η 

χρησιμότητα της συνέντευξης και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι βασικές της 

αδυναμίες σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα.  

 

Το ενδιαφέρον του θέματος από επιστημονικής πλευράς είναι πολύ μεγάλο. Λόγω της πολύ 

ευρείας χρήσης της, η συνέντευξη επιλογής έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών, και 

ιδιαίτερα η αξιοπιστία,  η εγκυρότητά της καθώς και η ικανότητα του συνεντευκτή να μην 

επηρεάζεται από τις στερεοτυπικές του αντιλήψεις. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι όσο 

περισσότερο δομημένη είναι η συνέντευξη, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός 

αξιοπιστίας, εγκυρότητας και αντικειμενικότητας.  

 

Το θέμα επιλέχθηκε λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της επικράτησης της συνέντευξης ως 

διαδικασίας επιλογής. Ενώ οι περισσότερες έρευνες τείνουν προς το ίδιο συμπέρασμα, ότι 

δηλαδή χρειάζεται να συντρέχουν αρκετές προϋποθέσεις για να αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο, 

οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού επιμένουν να το χρησιμοποιούν.Ειδικά στη χώρα μας η 

συνέντευξη, εκτός των άλλων αδυναμιών που από τη φύση της έχει ως μέθοδος,  έχει 

συνδεθεί με την εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων και έχει δημιουργήσει μεγάλη 

δυσπιστία στην κοινή γνώμη για τους πραγματικούς σκοπούς που τελικά εξυπηρετεί, όταν 

εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα. Όμως, το γεγονός ότι έχει εξοβελιστεί από τον ελληνικό 

δημόσιο τομέα υγείας, δεν μειώνει τη σημασία και την αναγκαιότητά της. Αυτό δείχνει η 

πλήρης επικράτησή της, σε συνδυασμό πάντα με την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων, 

στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας της Αγγλίας, Γαλλίας και 

Γερμανίας. 

Στις υπηρεσίες υγείας όπου η προσωπικότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες και το αξιακό 

σύστημα του υποψηφίου παίζουν καθοριστικό ρόλο μαζί με τα τυπικά του προσόντα στην 

εργασιακή του απόδοση, φαίνεται ότι μία διαδικασία γνωριμίας των υπευθύνων επιλογής 
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προσωπικού με τον υποψήφιο είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί, η οποία δεν μπορεί να 

γίνει παρά μέσω της συνέντευξης.  

Το θέμα ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο όλους όσους ασχολούνται με την επιλογή 

προσωπικού στο χώρο της υγείας, τους αρμόδιους να προτείνουν και να συντάξουν τις 

αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, όσους  

ασχολούνται στην καθημερινότητά τους με την επιλογή προσωπικού, διευθυντικά στελέχη 

και υπεύθυνους των ανθρωπίνων πόρων, αλλά και τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους 

να εργαστούν στο χώρο, απόφοιτους και φοιτητές σχολών του χώρου της υγείας.  

 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον 

αφορά τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σημασία της επιτυχημένης επιλογής προσωπικού 

αλλά και στις αρνητικές επιπτώσεις επιλογής ακατάλληλων υποψηφίων. Επίσης 

επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες του χώρου υγείας, που κατά τη γνώμη μας, καθιστούν την 

αξιολόγηση της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων του υποψηφίου 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη επιλογή προσωπικού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στα επιμέρους στάδια μίας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας επιλογής προσωπικού: προγραμματισμός θέσεων εργασίας, 

ανάλυση και περιγραφή της θέσης εργασίας και των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων, προσέλκυση υποψηφίων, προεπιλογή και δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων, 

τελική επιλογή  και εισαγωγική φάση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούν οι ερευνητές 

και οι επιστήμονες του χώρου των Ανθρωπίνων Πόρων τις διαδικασίες επιλογής: αξιοπιστία, 

εγκυρότητα, αντικειμενικότητα, αποφυγή αρνητικών αντιδράσεων στους υποψηφίους και 

οικονομική αποδοτικότητα. Εντοπίζεται όμως και το χάσμα μεταξύ των ερευνητών και των 

διευθυντικών στελεχών, τα οποία στην καθημερινότητα ενός οργανισμού αναγκάζονται να 

λάβουν υπόψη τους και άλλους παράγοντες  προκειμένου να αποφασίσουν ποιες διαδικασίες 

επιλογής θα εφαρμόσουν. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στις συνηθέστερες μεθόδους επιλογής: 

συστατικές επιστολές, εξετάσεις και τεστ (γνώσεων, δεξιοτήτων, προσωπικότητας), δείγματα 

εργασίας, κέντρα εξέτασης, δεδομένα από τη βιογραφία και ο κλασικός συνδυασμός της 

αίτησης, του βιογραφικού και της συνέντευξης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μεθόδους επιλογής προσωπικού στον ελληνικό 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υγείας. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα κατά κανόνα γίνεται επιλογή 

ύστερα από αξιολόγηση των τυπικών προσόντων, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της 

προσωπικότητας μέσω της συνέντευξης, στον δημόσιο τομέα γίνεται επιλογή ύστερα από 

αξιολόγηση μόνο των τυπικών προσόντων. Αναφέρεται η σημαντική συμβολή του θεσμού 

του ΑΣΕΠ ως προασπιστή της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Από την άλλη πλευρά, 

επισημαίνεται η απουσία της συνέντευξης ή άλλων διαδικασιών αξιολόγησης της 

προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα υγείας, το οποίο είναι 

βασικό ζητούμενο στην εργασία μας. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ειδικά στη συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής 

προσωπικού. Αναφέρονται οι λόγοι της ευρείας χρήσης της, τα είδη της συνέντευξης ως προς 

τη δομή και ως προς τον αριθμό των συνεντευκτών. Επισημαίνεται η σημασία της δομημένης 

συνέντευξης και στις τρεις μορφές της, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα των 

Campion et al. (situational interviewing), των Latham et al. (behavioural interviewing)  και 

των Schuler & Moser (multi-modal approach). Γίνεται επίσης αναφορά στην εγκυρότητα 

δομής της συνέντευξης, δηλαδή στα χαρακτηριστικά εκείνα του υποψηφίου που πραγματικά 

αναδεικνύονται  στη συνέντευξη,  κυρίως με βάση τα δεδομένα της μετα-ανάλυσης των 

Salgado & Moscoco (2002): γνώση του αντικειμένου εργασίας, στοιχεία προσωπικότητας και 

κοινωνικές δεξιότητες, οργανωσιακή ευσυνειδησία, έλεγχος κινήτρου (σε συνδυασμό με την 

ρεαλιστική παρουσίαση της θέσης εργασίας). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία που 

συνδέονται με την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα της συνέντευξης 

και πώς αυτά σχετίζονται με τη δόμηση της συνέντευξης, το είδος ερωτήσεων, την 

εκπαίδευση, τον αριθμό και σύσταση της ομάδας συνεντευκτών και τη βαθμολόγηση.  

Τέλος επισημαίνεται και πάλι, όπως και στο τρίτο κεφάλαιο, το χάσμα ανάμεσα στους 

ερευνητές και στα διευθυντικά στελέχη. Ενώ οι ερευνητές είναι υπέρμαχοι της δομημένης 

συνέντευξης, οι υπεύθυνοι επιλογής χρησιμοποιούν την ελεύθερη. Εκτίθεται η εύστοχη κατά 
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τη γνώμη μας ερμηνεία του Dipboye αλλά και στοιχεία της μετα-ανάλυσης των Moscoco & 

Salgado που εν μέρει δικαιώνουν μία τέτοια επιλογή. 

 

Στο δεύτερο μέρος έγινε μία προσπάθεια ποιοτικής έρευνας με τη χρήση του εργαλείου 

της συνέντευξης, με στόχο να αποτυπωθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των υπευθύνων 

επιλογής προσωπικού (από τρεις υπηρεσίες του ιδιωτικού και τρεις του ευρύτερου δημοσίου 

στον τομέα υγείας στο Νομό Θεσσαλονίκης), σχετικά με την συμβολή και τη χρησιμότητα 

της συνέντευξης επιλογής στις υπηρεσίες τους. Επιμέρους στόχοι ήταν η διερεύνηση των 

απόψεων και εμπειριών των στελεχών, όσον αφορά την αντικειμενικότητα και τους τρόπους 

διασφάλισής της και όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης της θέσης εργασίας κατά τη 

συνέντευξη . 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το ερευνητικό υλικό επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρει 

η βιβλιογραφία, ότι αυτοί που ασχολούνται με τις διαδικασίες επιλογής προτιμούν τη μη-

δομημένη συνέντευξη, γιατί λόγω του ελεύθερου πεδίου δράσης που τους παρέχει, τους 

επιτρέπει να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους σκοπούς τους. Οι λόγοι για τους οποίους τα 

στελέχη προτιμούν την ελεύθερη συνέντευξη, συμπίπτουν με την ερμηνεία του Dipboye, 

δηλαδή ότι έχουν την ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση πάνω στο βιογραφικό, για καλύτερη 

γνωριμία με την προσωπικότητα του υποψηφίου και για ευαισθητοποίησή του στην 

οργανωσιακή κουλτούρα.  

Επίσης προκύπτει ότι στη συνέντευξη, σύμφωνα με την εμπειρία των συμμετεχόντων της 

έρευνας, αναδεικνύονται τα στοιχεία του υποψηφίου που δείχνει και η μετα-ανάλυση των 

Salgado & Moscoco,  δηλαδή η γνώση του αντικειμένου εργασίας, η προσωπικότητα και οι 

κοινωνικές δεξιότητες του υποψηφίου. Επίσης φαίνεται η οργανωσιακή ευσυνειδησία και 

μέσω της ρεαλιστικής παρουσίασης της θέσης εργασίας, γίνεται ο έλεγχος κινήτρου του 

υποψηφίου. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς το κοινωνικό περιβάλλον αλλάζει και η ανεργία εκτινάσσεται 

στα ύψη στη χώρα μας, ασκείται ιδιαίτερη πίεση σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στο 

εσωτερικό των υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για εφαρμογή πιο αξιόπιστων 

διαδικασιών. Δύο έμπειρα στελέχη που συμμετέχουν στην έρευνά μας, εκφράζουν τις 
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επιφυλάξεις τους για την εφαρμογή της δομημένης συνέντευξης, που αποφασίστηκε 

πρόσφατα στις υπηρεσίες τους.  

 

Είναι θέμα προς διερεύνηση σε επόμενες μελέτες το πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα 

δύο ζητούμενα: από τη μία η εφαρμογή διαδικασιών που θα είναι πιο διαφανείς και 

κοινωνικά αποδεκτές, όπως φαίνεται να είναι η δομημένη συνέντευξη, αλλά και από την 

άλλη πλευρά πώς αυτές οι διαδικασίες δεν θα είναι στείρες και άκαμπτες, ώστε να οδηγούν 

όχι μόνο στον εντοπισμό των προσοντούχων αλλά και στην ουσιαστική αλληλεπίδραση και 

γνωριμία με την προσωπικότητα των υποψηφίων,  ώστε να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι  

να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του τομέα υγείας. Κατά την άποψή μας 

φαίνεται ότι η εφαρμογή της συνέντευξης σε πολλά επίπεδα (multi-modal approach) είναι πιο 

κοντά σε μία τέτοια λογική.  
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1. 
 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Μία υπηρεσία υγείας χρειάζεται να αφιερώνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την 

προσέλκυση, πρόσληψη και συγκράτηση των πλέον ικανών υποψηφίων ώστε να διασφαλίσει 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απορρέει από μία τέτοια επένδυση και να θέσει τις 

βάσεις για την αύξηση της αποδοτικότητάς της. 

Σύμφωνα με τους Gatewood & Field (2001), όλα τα προγράμματα για αύξηση της 

αποδοτικότητας, όπως Προγράμματα Ολικής Ποιότητας και προγράμματα ενεργητικής 

συμμετοχής του προσωπικού, ο επανασχεδιασμός ειδικών θέσεων, η βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ του προϊσταμένου και  της ομάδας εργασίας, βασίζονται πάνω στην 

υπόθεση ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τα 

συγκεκριμένα προγράμματα συμβάλλουν ώστε οι εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν πιο 

αποτελεσματικά τις ικανότητες που ήδη έχουν. Αυτό προϋποθέτει ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

ήδη επιλεγεί μέσα από πετυχημένες διαδικασίες στις κατάλληλες θέσεις και αυτό που 

χρειάζεται είναι η κινητοποίηση τους ώστε να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους.  

Εφόσον όμως δεν έχει γίνει η σωστή επιλογή προσωπικού, προγράμματα που αφορούν τη 

συμμετοχή των εργαζομένων σε μεγαλύτερα επίπεδα αποφάσεων μπορεί να καταλήξουν σε 

μείωση αντί σε αύξηση της αποδοτικότητας, σε γρήγορη αποχώρηση του προσωπικού με 

οικονομικές συνέπειες, σε τριβές μεταξύ του εργαζόμενου και του οργανισμού. 

Εκτός από τη μείωση της απόδοσης του οργανισμού, όταν οι διαδικασίες επιλογής δεν είναι 

οι κατάλληλες, οι Corbridge & Pilbeam (1998) προσθέτουν ότι “ακυρώνεται ο έπαινος και 

οι αναπτυξιακές στρατηγικές, δημιουργείται άγχος στους προϊσταμένους που πρέπει να 

ασχοληθούν με ακατάλληλους συνεργάτες, αδικούνται κατάλληλα άτομα που έμειναν 

εκτός διαδικασίας, μειώνεται το ηθικό και η εργασιακή ικανοποίηση”. 

Επίσης οι ακατάλληλες διαδικασίες επιλογής σύμφωνα με τους Cooper et al. (2003) 

“οδηγούν στην πρόσληψη ακατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού με το συνεπαγόμενο 

οικονομικό κόστος, σε ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές από τους απορριφθέντες ενώ 

παράλληλα πλήττεται η φήμη της υπηρεσίας και αποθαρρύνονται ικανοί υποψήφιοι για 

συμμετοχή σε επόμενες προσκλήσεις. Τέλος χρειάζεται να δοθεί εκ νέου ενέργεια και 

χρόνος για διόρθωση των λανθασμένων τεχνικών”. Παρόλη τη βαρύνουσα σημασία της 

επιλογής προσωπικού, συχνά τα αντίστοιχα προγράμματα δεν έχουν τα επιθυμητά 
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αποτελέσματα, γιατί “τα στελέχη που ασχολούνται με την επιλογή προσωπικού είτε δεν 

έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία, είτε δεν αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για να προβούν 

στις σωστές αποφάσεις. Επίσης προκειμένου να απλοποιήσουν τη διαδικασία, θέτουν ως 

κριτήριο επιλογής τα πολύ υψηλά στάνταρ στα τυπικά προσόντα. Με αυτόν τον τρόπο 

εξακριβώνεται ότι ο υποψήφιος είναι ικανός, όχι όμως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος και 

διάθεσιμος να επενδύσει για τη συγκεκριμένη θέση”. 

Αντιθέτως, σύμφωνα με τους Corbridge & Pilbeam (1998) “η κατάλληλη διαδικασία 

επιλογής συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα του οργανισμού, σε καλές εργασιακές 

σχέσεις, σε θετική δημόσια εικόνα”, ενώ σύμφωνα με τους Cooper et al. (2003) “προσθέτει 

αξία στην υπηρεσία υγείας και συνεπάγεται περιορισμένα φαινόμενα απουσιασμού και 

αποχωρήσεων λόγω αυξημένης εργασιακής ικανοποίησης και αφοσίωσης”.  

Ειδικότερα σε μία υπηρεσία υγείας, εκτός όλων των προαναφερθέντων, οι ακατάλλληλες 

διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής καταλήγουν στην πρόσληψη προσωπικού που: 

• υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ασθενή, με 

συνέπεια την δυσαρέσκεια του ασθενούς στην καλύτερη περίπτωση και τον κίνδυνο της ζωής 

του στη χειρότερη 

• κάνει κακή χρήση των πόρων της υπηρεσίας με τις αντίστοιχες οικονομικές 

συνέπειες, καθώς στον τομέα της υγείας χρησιμοποιούνται αναλώσιμα και τεχνολογικός 

εξοπλισμός μεγάλης οικονομικής αξίας, η χρήση των οποίων προϋποθέτει εξειδικευμένο 

προσωπικό 

• επιτείνει στους υπόλοιπους συνεργάτες το στρες που ούτως ή άλλως είναι σύμφυτο 

με την παροχή υπηρεσιών υγείας 

 

Η αξιολόγηση της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων ως παράγοντας για 

την επιτυχημένη επιλογή προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας 

Στον τομέα υγείας, στις περισσότερες ειδικότητες, η άριστη γνώση του αντικειμένου, οι 

όποιες εξειδικεύσεις και η επαγγελματική εμπειρία αναντίρρητα πρέπει να αποτελούν τα 

βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προκειμένου να επιτελέσουν το υψηλής ευθύνης 

έργο τους.  
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Όμως, η άποψή μας στην παρούσα εργασία είναι ότι χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και τα 

παρακάτω δεδομένα, τα οποία αφορούν τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας, και τα 

οποία υπαγορεύουν την πολύ προσεκτική επιλογή του υποψηφίου, όσον αφορά όχι μόνο τα 

τυπικά του προσόντα αλλά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του: 

 Οι περισσότερες υπηρεσίες υγείας είναι χώροι εντάσεως εργασίας (24ω/7ημ) και 

προϋποθέτουν για τις περισσότερες ειδικότητες κυλιόμενο ωράριο, με το 

συνεπαγόμενο κόστος σε σωματική και ψυχική κούραση και σε αποδιοργάνωση 

στην προσωπική ζωή. 

 Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

ασθενούς, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να είναι εξασφαλισμένο και συχνά παρέχονται 

ενώ το τέλος του ασθενούς είναι προδιαγεγραμμένο. Αυτή η συνθήκη δημιουργεί 

ιδιαίτερο στρες και προϋποθέτει αντοχή στο αίσθημα ματαίωσης που 

προκαλείται. 

 Οι ασθενείς και οι συνοδοί βρίσκονται σε στιγμή αδυναμίας και έχουν ανάγκη από το 

προσωπικό την κατανόηση, την παρηγοριά και την φροντίδα. Επίσης έχουν πλέον, 

λόγω της πρόσβασης στο διαδίκτυο, μεγαλύτερη πληροφόρηση, αν και όχι πάντα 

έγκυρη, και αντίστοιχα έχουν αυξημένες απαιτήσεις για εξυπηρέτηση και ποιότητα. 

Για να ανταποκριθούν οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να έχουν διάθεση για 

συμπαράσταση, υπομονή και κατανόηση. 

 Απαραίτητο στοιχείο στην εργασία ενός επαγγελματία υγείας, εκτός από την πολύ 

καλή γνώση του αντικειμένου εργασίας, είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

και η ικανότητα ακρόασης του ασθενούς. Ο πελάτης/ασθενής έχει ανάγκη να θέσει 

ερωτήσεις, να εκφράσει φόβους ή αντιρρήσεις και να εκμυστηρευτεί ότι κάποιες 

φορές δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες ή να μοιραστεί άλλα προσωπικά του 

θέματα/ταμπού. Διαφορετικά, ένας επιστημονικά άρτιος επαγγελματίας υγείας 

κινδυνεύει, λόγω έλλειψης προσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, να υποσκάψει 

άθελά του ο ίδιος το έργο του. 

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συναδέλφων στο ίδιο τμήμα ή μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων είναι συνεχής και γίνεται συνήθως υπό συνθήκες πίεσης, γεγονός που 
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απαιτεί από τους εργαζόμενους συναισθηματική σταθερότητα, επικοινωνιακή 

ικανότητα και διάθεση για ομαδική εργασία. 

 Το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό καλούνται να εντάξουν τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην καθημερινή τους εργασία 

και να χρησιμοποιήσουν ολοένα και νέα μηχανήματα και εργαλεία. Αυτό προϋποθέτει 

όχι μόνο εξοικείωση με την τεχνολογία και την πληροφορική αλλά και ενεργητική 

φιλομάθεια και διάθεση για αυτοβελτίωση. 

 Η μείωση των μισθών στον ελληνικό δημόσιο τομέα και η καθυστέρηση πληρωμών 

στον ιδιωτικό λόγω της κρίσης, μπορεί να αντιμετωπιστεί από το προσωπικό ως 

απαξίωση του έργου και της προσφοράς του. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

υποστέλεχωση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην υγεία, μπορεί να οδηγήσει 

σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. 

 Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν γίνει μεγάλες περικοπές 

δαπανών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει απαίτηση για μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα είναι 

ιδιαίτερα έντονος, γεγονός που απαιτεί αντοχή στην πίεση που ασκείται από τις 

διοικήσεις για αυξημένη αποδοτικότητα.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν μεγάλο εργασιακό στρες, στο οποίο μπορεί ένας 

εργαζόμενος να ανταπεξέλθει, μόνο εάν αγαπάει πραγματικά την εργασία του και είναι 

αποφασισμένος ότι θα την επιτελέσει υπό αυτές τις συνθήκες, αν αντλεί ψυχική ικανοποίηση 

από την προσφορά στον ασθενή / πελάτη και αν βιώνει τις απαιτήσεις του ρόλου του ως 

πρόκληση και όχι ως επαχθές έργο.  

Ο εργαζόμενος στο χώρο υγείας χρειάζεται να είναι ενεργητικό μέλος της ομάδας συν-

δημιουργώντας το πλαίσιο της εργασίας του μαζί με τους συναδέλφους του και όχι 

περιμένοντας εντολές από τον προϊστάμενο ή τον διευθυντή του.  

Προκειμένου να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, χρειάζεται να έχει 

συναισθηματική σταθερότητα, να δημιουργεί φιλικές σχέσεις με τους συνεργάτες του, να 

μπορεί να τους εμπιστεύεται και να έχει την δυνατότητα να εκφράζει τα συναισθήματά του. 

Διαφορετικά κινδυνεύει να εξουθενωθεί επαγγελματικά και να μην μπορεί να ανταποκριθεί 

στα εργασιακά του καθήκοντα, ούτε και στις απαιτήσεις της προσωπικής του ζωής.  
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Οι υπεύθυνοι για την επιλογή του προσωπικού στο χώρο της Υγείας χρειάζεται να λάβουν 

υπόψη εκτός από την καταλληλότητα του ατόμου για τη συγκεκριμένη θέση, το πόσο 

καλά ο υποψήφιος ταιριάζει στον συγκεκριμένο οργανισμό υγείας. Είναι διαφορετικό να 

εργάζεται κανείς σε ένα νοσοκομείο από ό,τι σε ένα κέντρο αποκατάστασης, ή σε ένα 

διαγνωστικό κέντρο από ό,τι σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Κυρίως όμως αυτό που διαφέρει είναι η 

οργανωσιακή κουλτούρα που χαρακτηρίζει την κάθε μία υπηρεσία κατά περίπτωση, που δεν 

εξαρτάται μόνο από το είδος της υπηρεσίας αλλά κυρίως από το όραμα του ιδρυτή της, την 

ιστορία, την παράδοση, τις αξίες της αλλά και τη νομική της υπόσταση. Εάν οι πεποιθήσεις 

του υποψηφίου δεν εναρμονίζονται με την οργανωσιακή κουλτούρα, ο εργαζόμενος μπορεί 

να απογοητευθεί και τελικά να φύγει.  

 

Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, δεν μπορεί να τα 

έχει ένας άνθρωπος σε σταθερή βάση. Επίσης δεν υπάρχουν οι ιδανικές διαδικασίες επιλογής 

με τις οποίες μπορούν όλα αυτά τα στοιχεία να αξιολογηθούν.  

Όμως οι υπεύθυνοι για την επιλογή προσωπικού χρειάζεται να είναι γνώστες των πολλαπλών 

απαιτήσεων που μία υπηρεσία υγείας θέτει στον εργαζόμενο και να το λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής.  

Μέθοδοι επιλογής που διασφαλίζουν πλήρως την αξιολόγηση της προσωπικότητας είναι 

δύσκολο να καθοριστούν. Συνήθως ένας συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων μπορεί να 

δώσει καλύτερα αποτελέσματα εν γένει για την καταλληλότητα του υποψηφίου, πολύ 

περισσότερο για θέματα όπως η αξιολόγηση της προσωπικότητάς του, των κοινωνικών του 

δεξιοτήτων και του αξιακού του συστήματος. Μέθοδοι για αυτό το σκοπό είναι τα τεστ 

προσωπικότητας, η συνέντευξη, τα δεδομένα που προκύπτουν από τη βιογραφία και τα 

κέντρα επιλογής.  

Στην εργασία μας επιλέχθηκε κυρίως να διερευνηθεί η συνέντευξη όχι γιατί θεωρούμε ότι 

είναι το πιο αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο επιλογής για την αξιολόγηση της 

προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά γιατί είναι το πλέον διαδεδομένο. 
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2. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μέχρι να ολοκληρωθεί μία διαδικασία πρόσληψης, υπάρχουν πολλά επιμέρους στάδια, τα 

οποία εάν δεν πραγματοποιηθούν ή εάν γίνουν ελλιπώς, η διαδικασία πρόσληψης κινδυνεύει 

να αποτύχει. 

Βασικός στόχος μίας διαδικασίας επιλογής είναι να διαχωριστούν από μία δεξαμενή 

υποψηφίων αυτοί που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να 

αποδώσουν στη συγκεκριμένη θέση. Επομένως ο υπεύθυνος για την επιλογή χρειάζεται να 

συλλέξει συστηματικά τις κατάλληλες πληροφορίες, όσον αφορά τα παραπάνω για όλους 

τους υποψήφιους. Για κάποιες θέσεις εργασίας μία σύντομη συνέντευξη αρκεί. Για κάποιες 

όμως πιο σύνθετες θέσεις εργασίας χρειάζονται άλλα μέσα επιλογής όπως συνεντεύξεις, 

τεστ, προσομοιώσεις εργασίας, ή συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων. 

Μία διαδικασία επιλογής προσωπικού συνήθως αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις: 

Α. Προγραμματισμός θέσεων εργασίας  

Β. Περιγραφή και ανάλυση της θέσης εργασίας  

Γ.  Προσέλκυση  

Δ.  Προεπιλογή: δημιουργία δεξαμενής των πλέον κατάλληλων υποψηφίων 

Ε.  Επιλογή όσων θα προσληφθούν 

ΣΤ. Φάση εισαγωγής και προσανατολισμού 

Η επιτυχής έκβαση κάθε σταδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή 

του επόμενου.  

 

 

Α. Προγραμματισμός θέσεων εργασίας 

Αρχικά είναι απαραίτητο να γίνει ο προγραμματισμός των θέσεων εργασίας που είναι 

αναγκαίες, όσον αφορά τον αριθμό και τις ειδικότητες. Συχνά προκύπτει η ανάγκη 

δημιουργίας μίας νέας θέσης εργασίας λόγω ανάπτυξης, συγχωνεύσεων ή αλλαγής 
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προσανατολισμού ενός οργανισμού. Επίσης προκύπτει ανάγκη για πλήρωση θέσεων 

εργασίας λόγω αποχώρησης εργαζομένων, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω 

συνταξιοδότησης. Η αποχώρηση εργαζομένων δίνει την ευκαιρία σε μία εταιρεία ή σε έναν 

οργανισμό για προβληματισμό όσον αφορά την αναγκαιότητα της θέσης. Άλλοτε κρίνεται 

απαραίτητο η θέση να επαναστελεχωθεί, άλλοτε γίνεται προσπάθεια συγχώνευσης της θέσης 

με μία άλλη, άλλοτε διαχέονται οι αρμοδιότητες του αποχωρήσαντα  υπαλλήλου στους ήδη 

υπάρχοντες, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε γιατί αυτό κρίνεται ότι διευκολύνει τη 

λειτουργία της εταιρείας. Συχνά επανασχεδιάζεται η θέση εργασίας και προγραμματίζεται η 

στελέχωσή της με υποψήφιο παρεμφερούς ή και διαφορετικής  ειδικότητας.  Τον κυριότερο 

ρόλο για τον προγραμματισμό νέων θέσεων εργασίας παίζει η οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού και η εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων. 

 

 

Β. Περιγραφή και ανάλυση θέσης εργασίας 

Η ανάλυση της θέσης εργασίας θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος στον τομέα των 

Ανθρωπίνων Πόρων καθώς υπηρετεί μία σειρά από λειτουργίες. Ο κύριος στόχος της 

ανάλυσης της θέσης εργασίας είναι η βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης και της 

παραγωγικότητας. Είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επιλογή του νέου προσωπικού αλλά 

και για την αξιολόγηση, την προαγωγή, την αλλαγή ρόλων του υφιστάμενου προσωπικού.  

Η ανάλυση της θέσης εργασίας είναι η διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών που ορίζουν 

τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της θέσης. Αφού αυτή ολοκληρωθεί, 

καταγράφεται ένα εκτενές κείμενο που αφορά τα καθήκοντα της θέσης. Οι εργοδότες 

χρησιμοποιούν μετά αυτά τα δεδομένα για να αναπτύξουν την περιγραφή της θέσης 

εργασίας και τα απαιτούμενα προσόντα. 

Η περιγραφή της θέσης εργασίας αποτελεί μία γραπτή συνοπτική απόδοση της θέσης και του 

είδους των καθηκόντων που περιλαμβάνει.  

Η περιγραφή και η ανάλυση θέσης γίνεται μέσα από μία σειρά διαδικασιών με τις οποίες 

συλλέγονται τα αντίστοιχα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτών των δεδομένων σε τακτά 

διαστήματα είναι βοηθητικές για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. 
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Διαδικασίες με τις οποίες καταγράφονται τα δεδομένα για την περιγραφή και ανάλυση της 

θέσης εργασίας είναι τα δομημένα ερωτηματολόγια προς τους εργαζόμενους (συνήθως 

επιλέγονται ανάλογα με την εμπειρία στην θέση), οι ομαδικές συναντήσεις ανά ειδικότητα, οι 

συνεντεύξεις, η παρατήρηση την ώρα που επιτελείται η εργασία . 

Αντίστοιχα με την περιγραφή και ανάλυση της θέσης εργασίας, χρειάζεται να είναι 

καταγεγραμμένα και τα απαιτούμενα προσόντα (Job specifications) και οι γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες (KSAs – knowledge, skills, abilities), που χρειάζεται να κατέχει ο 

υποψήφιος προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης.  

 

Όσον αφορά την ανάλυση και περιγραφή της θέσης εργασίας και τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

προσόντα, έχουν γραφτεί από διάφορους ερευνητές άρθρα που αμφισβητούν τον άκαμπτο 

και πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο γινόταν η καταγραφή τους. Οι Sanchez & Levine 

(1999) συνοψίζοντας αναφέρουν ότι οι κριτικές αυτές αφορούν τη δυσκολία 

συγκεκριμενοποίησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν μία θέση 

εργασίας, με δεδομένο ότι οι οργανισμοί και οι εταιρείες τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκονται 

σε μία συνεχή διαδικασία εξέλιξης, ειδικά στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από 

διαρκείς μεταβολές που δεν μπορούν να προβλεφθούν.  

Η αναδυόμενη δημοτικότητα της διοίκησης με αυξημένη συμμετοχή από τους 

εργαζόμενους είχε ως αποτέλεσμα την ομαδική εργασία και τις αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες. 

Αυτή η φιλοσοφία στη διοίκηση απαιτεί την μέγιστη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εργαζομένων και μία συνεργατική συμπεριφορά. Σε αντίθεση με την έμφαση σε 

αρμοδιότητες μίας θέσης εργασίας, που είναι χαρακτηριστικό της παραδοσιακής ανάλυσης 

θέσης εργασίας, χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες αλληλεπίδρασης μέσα 

στα πλαίσια μίας ομαδο-κεντρικής φιλοσοφίας.  

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας ανατρέπει συνεχώς τις σταθερές αγορές και τα σταθερά 

εργασιακά περιβάλλοντα. Αυξάνεται ο αριθμός των προσωρινών θέσεων εργασίας καθώς και 

η γεωγραφική κινητικότητα στο εργασιακό τοπίο. Η περιγραφή θέσης εργασίας δεν μπορεί 

να διαρκεί πια για μεγάλο διάστημα. Αντιθέτως για τους οργανισμούς που μαθαίνουν και 

προσαρμόζονται στις αλλαγές, οι περιγραφές θέσεων εργασίας είναι σύντομης διάρκειας και 

είναι απαραίτητο αντί να υπάρχει ανάλυση της θέσης εργασίας, να γίνεται ανάλυση του 
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έργου που επιτελείται. Στην παραδοσιακή ανάλυση θέσης εργασίας βασικό στοιχείο ήταν η 

υπευθυνότητα  απέναντι στον προϊστάμενο και η τήρηση των οδηγιών του. Η μείωση των 

διοικητικών επιπέδων καθώς και η διοικητική και κοινωνική τάση που ευνοεί την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων και την εστίαση στον πελάτη, μεταθέτουν το κέντρο 

βάρους στο πώς ο εργαζόμενος αλληλεπιδρά κυρίως με τους συνεργάτες και τους πελάτες, 

δηλαδή στην απόδοσή του μέσα στο εργασιακό περιβάλλον (contextual performance) 

καθώς και στην εταιρική - οργανωσιακή συνείδησή του (organizational citizenship 

behavior). 

Γενικότερα αυτό που προκύπτει από την κριτική του Juan I. Sanchez και Edward Levine 

όσον αφορά την παραδοσιακή ανάλυση της θέσης και της περιγραφής εργασίας, είναι ότι η 

καταγραφή συγκεκριμένων καθηκόντων και εξειδικευμένων προσόντων δεν αρκεί. 

Θεωρούμε ότι έχει νόημα να τονίσουμε αυτή την οπτική γωνία, γιατί αφορά ιδιαίτερα το 

θέμα της εργασίας μας, καθώς οι συνεντεύξεις, ως εργαλεία επιλογής προσωπικού, είναι 

σημαντικό, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, να περιέχουν ερωτήσεις που να απορρέουν 

από την ανάλυση της θέσης εργασίας. Σε ποια ανάλυση όμως αναφερόμαστε? Πόσο 

συγκεκριμένη και παγιωμένη μπορεί να είναι αυτή?   

Χρειάζεται να δοθεί έμφαση και στα χαρακτηριστικά εκείνα του εργαζόμενου που θα 

βοηθήσουν τον ίδιο, αλλά και το σύνολο στο οποίο δρα, να ανταπεξέλθει στις συνεχείς 

μεταβολές που συμβαίνουν στο εργασιακό τοπίο. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ευελιξία, η 

προσαρμοστικότητα, η ομαδικότητα, η ικανότητα ανάληψης διευρυμένων αρμοδιοτήτων, η 

αφοσίωση στην ποιότητα, η διάθεση όχι μόνο για χρήση αλλά και δημιουργική αξιοποίηση 

της τεχνολογίας και της πληροφορικής.   

Ειδικά στον τομέα της υγείας, οι παραδοσιακές περιγραφές θέσεων εργασίας που αφορούν 

την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη/ασθενή, εστιάζουν σε δραστηριότητες όπως η 

καταγραφή των συμπτωμάτων του ασθενούς και η παροχή της αντίστοιχης φαρμακευτικής 

αγωγής. Αντιθέτως, αγνοείται αυτό που ο Gronroos (1982) αναφέρει ως λειτουργική 

ποιότητα των υπηρεσιών (functional quality of services), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι 

υπηρεσίες παρέχονται προς τον πελάτη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στην περιγραφή της 

θέσης εργασίας να ζητούνται οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, που χρειάζονται 

όταν πρόκειται για οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας. 

Άλλο στοιχείο που αγνοείται συχνά από τις παραδοσιακές αναλύσεις θέσεων εργασίας 
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είναι η ικανότητα συναισθηματικής έκφρασης και η συναισθηματική σταθερότητα. Η 

μη-έκφραση των πραγματικών συναισθημάτων μπορεί να καταλήξει σε συναισθηματικό 

αδιέξοδο και τελικά σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (Morris and Feldman, 1996). 

Οι Hogan, Hogan και  Busch (1984) βρήκαν ότι η συναισθηματική σταθερότητα συνέβαλλε 

σημαντικά στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών εκ μέρους των εργαζομένων σε 

υπηρεσίες υγείας. 

 

 

Γ. Προσέλκυση και δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων 

Η διαδικασία προσέλκυσης στόχο έχει να συγκεντρωθούν κατάλληλα βιογραφικά και να 

διευκολυνθεί ο δρόμος για την τελική επιλογή. Η προσέλκυση υποψηφίων προηγείται 

χρονικά αλλά δεν είναι ανεξάρτητη από την επιλογή προσωπικού. Ανάλογα με τα 

απαιτούμενα προσόντα για την επιλογή, χρειάζεται συχνά να μεθοδευθεί και διαφορετική 

διαδικασία προσέλκυσης. 

  

Γ.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία προσέλκυσης 

Σύμφωνα με την Arthur Diane (2005), όταν ένας οργανισμός ή μία υπηρεσία χρειάζεται να 

προσελκύσει προσωπικό, υπόκειται σε μία σειρά εξωτερικών περιοριστικών παραγόντων, 

όπως είναι οι νόμοι και οι αποφάσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και 

των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, οι διακυμάνσεις στον αριθμό των υποψηφίων που 

επηρεάζονται από γενικές οικονομικές και εκπαιδευτικές συνθήκες. Ο Fried (2005) 

προσθέτει ότι καθοριστικό ρόλο στην διευκόλυνση ή στον περιορισμό της διαδικασίας 

προσέλκυσης παίζει το επίπεδο ανεργίας.  

Οι Corbridge & Pilbeam (1998) θεωρούν καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις 

διαδικασίες προσέλκυσης ενός οργανισμού, το νομικό πλαίσιο, την οικονομική κατάσταση, 

την κοινωνική αλλαγή, τη δημογραφική αλλαγή, τη δραστηριότητα των ανταγωνιστών, τις 

αλλαγές στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις (ανάθεση εργασιών σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και προσωρινές σχέσεις εργασίας). 
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Εκτός από τους εξωτερικούς περιοριστικούς παράγοντες, στους οποίους υπόκειται ένας 

οργανισμός όταν χρειάζεται να προσελκύσει προσωπικό, ο Fried (2005)  αναγνωρίζει τον  

ρόλο που παίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού, τα οποία 

συμβάλλουν στην επιτυχία της διαδικασίας, όπως είναι η ελκυστικότητά του, η τοποθεσία 

στην οποία εδράζει, η οργανωσιακή κουλτούρα και το οργανωσιακό κλίμα, οι στάσεις και η 

συμπεριφορά των προϊσταμένων, ο εργασιακός φόρτος και τα χαρακτηριστικά της θέσης 

εργασίας. 

Η ελκυστικότητα του οργανισμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στα 

οποία επενδύουν πλέον οι εργοδότες. Ενώ παλαιότερα οι οργανισμοί έδιναν σημασία στην 

εικόνα που είχαν δημιουργήσει στους πελάτες τους, οι Cooper et al. (2003) επισημαίνουν ότι 

τις τελευταίες δεκαετίες τα τμήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιούν τη 

φράση “επώνυμος εργοδότης” ή “επιλεγμένος εργοδότης” (employer by choice) 

στοχεύοντας πλέον στην εικόνα που δημιουργούν στους δυνητικούς εργαζόμενους. 

Παράγοντες που καθορίζουν την ελκυστικότητα ενός οργανισμού, σύμφωνα με την έρευνα 

των Sara Rynes και Alison Barber (1990), είναι τα κίνητρα που προσφέρει (πχ. μισθός, 

προνόμια, φροντίδα τέκνου, ευέλικτα ωράρια εργασίας, δυνατότητες ανέλιξης), και το κατά 

πόσο στοχεύει να προσελκύσει τις κατάλληλες ομάδες υποψηφίων (πχ. εκπαιδευτικό 

επίπεδο, επίπεδο εμπειρίας, φύλο, ηλικία). Η συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίζει ότι όλοι 

αυτοί οι παράγοντες παίζουν πιο καθοριστικό  ρόλο από την ίδια τη διαδικασία προσέλκυσης 

υποψηφίων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εύστοχα παρατηρούν οι Gatewood & Field (2001) ότι 

όταν μία εταιρεία αλλάζει μόνο τη διαδικασία προσέλκυσης υποψηφίων αλλά δεν εστιάζει 

την προσοχή της και στα κίνητρα που προσφέρει, δεν αυξάνει τις πιθανότητες να 

τραβήξει το ενδιαφέρον των κατάλληλων υποψηφίων. 

Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται ταυτόχρονα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της θέσης 

εργασίας να είναι ρεαλιστικό και συγκεκριμένο.  Την έννοια της ρεαλιστικής προβολής της 

θέσης εργασίας (Job Realistic Preview) εισάγει ο Wanous (1978), σύμφωνα με την οποία 

χρειάζεται να τονίζονται τόσο οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές της. Έρευνα που έγινε από 

τους Griffeth et al. (1997) σε δείγμα 221 νοσηλευτριών, δείχνει ότι όσο πιο ρεαλιστικός είναι 

ο τρόπος προσέλκυσης, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα όσον αφορά την κατοπινή 

αποχώρηση προσωπικού, φαινόμενα απουσιασμού και εργασιακής ικανοποίησης. Χρειάζεται 

να υπάρχει βέβαια μία ισορροπία στο πόσο συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες στην 
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προβολή της θέσης εργασίας. Συχνά οι λεπτομερείς αναφορές σε καθήκοντα και υποχρεώσεις 

αποτρέπουν ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων αλλά λειτουργούν παράλληλα και ως μηχανισμός 

αυτο-επιλογής.   

Άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχία της διαδικασίας προσέλκυσης είναι το πρόσωπο 

που εκπροσωπεί τον οργανισμό στην πρώτη επαφή με τον υποψήφιο να έχει φιλική 

διάθεση, ενθουσιασμό για την εταιρεία και να είναι αξιόπιστο. Η αξιοπιστία του σχετίζεται 

με την ηλικία και την εμπειρία στην εργασία (Gatewood & Field, 2001;  Cooper, 2003). 

 

Γ. 2. Τρόποι προσέλκυσης 

Τρόποι προσέλκυσης συνήθως είναι οι εξής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: 

συστάσεις από τους ίδιους τους εργαζόμενους του οργανισμού, αγγελίες στον τύπο, εταιρείες 

παροχής υπαλλήλων, συνεργασία με τριτοβάθμια εκπαίδευση για προσέλκυση αποφοίτων, 

άτομα που στέλνουν βιογραφικά με δική τους πρωτοβουλία, κυβερνητικές υπηρεσίες 

απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού και προγράμματα απασχόλησης κοινωνικά ευαίσθητων 

ομάδων.  

Άλλες πηγές προσέλκυσης υποψηφίων μπορεί να αποτελούν οι ίδιοι οι πελάτες ή συστάσεις 

που κάνουν για άλλους, απευθείας μήνυμα σε στοχευμένα άτομα, αρχεία του τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων από υποψηφίους που δεν προσλήφθηκαν αλλά είχαν κριθεί 

ικανοί, ανάρτηση της θέσης εσωτερικά στον οργανισμό, ανοιχτές εκδηλώσεις για γνωριμία 

με υποψήφιους (open houses), διαφημίσεις από τηλεόραση και ραδιόφωνο, επαγγελματικοί 

σύλλογοι, εταιρείες που αναλαμβάνουν να προτείνουν πιθανούς κατάλληλους υποψηφίους, 

κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με προσόντα. 

Ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα που έχει μπροστά του, ο εργοδότης συχνά ενεργοποιείται 

ειδικά για την ανεύρεση ολιγάριθμων αλλά κατάλληλων υποψηφίων, με αποστολή e-mails σε 

συγκεκριμένα άτομα που έχουν τα προσόντα, σε ήδη δοκιμασμένους part-time συνεργάτες, 

σε άλλους που εργάστηκαν για μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης επιδιώκει την δίκτυωση με 

άλλα τμήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και με άτομα από τον ευρύτερο 

επαγγελματικό χώρο ( Diane Arthur). 
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Η πλέον ενδεδειγμένη πηγή προσέλκυσης σήμερα θεωρείται το διαδίκτυο. Η επιλογή 

προσωπικού γίνεται κυρίως από ιστοσελίδες με κύριο θέμα την ανεύρεση εργασίας ή μέσω 

των κοινωνικών δικτύων, αυτών που κυρίως στοχεύουν στο επαγγελματικό προφίλ.  

Επίσης η ανακοίνωση της θέσης εργασίας αναρτάται και στην ιστοσελίδα του οργανισμού 

που αναζητά υποψηφίους - η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας κίνησης εξαρτάται από το 

πόσο υψηλή επισκεψιμότητα έχει η ιστοσελίδα του οργανισμού.  

Μέσω του διαδικτύου μηδενίζεται το κόστος τόσο για τον οργανισμό όσο και για τον 

υποψήφιο, αναρτώνται πληροφορίες, video ή ό,τι σχετικό αφορά τη θέση εργασίας, 

μεγιστοποιείται η προσβασιμότητα, η αμεσότητα και η ταχύτητα στην πληροφόρηση. Επίσης 

συχνά γίνεται ηλεκτρονικά η συγκἐντρωση των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και η αρχική 

προεπιλογή, οπότε αποταμιεύεται χρόνος και χρήμα και για τον υποψήφιο αλλά και 

πολύτιμος εργασιακός χρόνος για το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

Η ιστοσελίδα της κάθε υπηρεσίας και το προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα είναι η βιτρίνα 

της, το παράθυρο επικοινωνίας της με το κοινό άρα και με τους υποψήφιους για εργασία, με 

αποτέλεσμα οι οργανισμοί να επενδύουν σταδιακά όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τομέα. 

Παρόλα αυτά με τη χρήση του διαδικτύου ανακύπτουν ηθικά και νομικά ζητήματα, όπως η 

κοινοποίηση δεδομένων των υποψηφίων, όταν αυτοί προωθούν τα βιογραφικά τους σε 

εταιρείες ανεύρεσης εργασίας, ή η διεξαγωγή τεστ επιλογής ή προσωπικότητας μέσω του 

υπολογιστή. 

 

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες υγείας του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι 

υποχρεωμένες βάσει νόμου να αναρτούν τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο διαδίκτυο μέσω 

της Διαύγειας, αφού πρώτα ενημερώσουν τον Τύπο ότι θα γίνει η σχετική ανάρτηση. Λόγω 

της παρατεταμένης ανεργίας, οι ελάχιστες θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται το πρώτο 

θέμα μέσω του διαδικτύου και των ιστοσελίδων που εξειδικεύονται σε αυτό το αντικείμενο. 

 

Δ. Προεπιλογή: δημιουργία δεξαμενής των πλέον κατάλληλων υποψηφίων 

Μετά την συγκέντρωση και αξιολόγηση των αιτήσεων και των βιογραφικών, γίνεται μία 

επιλογή και δημιουργείται μία δεξαμενή με τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους, από την 
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οποία ο οργανισμός αποφασίζει ποιους θα καλέσει για το τελικό στάδιο της επιλογής. Το 

ζήτημα που τίθεται είναι μέσα από ποιες διαδικασίες και μεθόδους θα γίνει η τελική επιλογή. 

 

Ε. Επιλογή όσων θα προσληφθούν 

Ο πιο συχνός τρόπος επιλογής γίνεται με βάση την αίτηση, το βιογραφικό και τη 

συνέντευξη. Παρόλο ότι οι έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα της επιλογής προσωπικού 

αμφισβητούν την αξιοπιστία της συνέντευξης ως μεθόδου επιλογής, και τονίζουν την 

αποτελεσματικότητα άλλων μεθόδων όπως τα κέντρα εξέτασης, τα τεστ προσωπικότητας, 

την δοκιμή στην εργασία, οι εργοδότες φαίνεται ότι δεν αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα για 

ποικίλους λόγους.  

Ειδικά στις υπηρεσίες υγείας, οι περισσότερες θέσεις εργασίας αφορούν άτομα που θα 

εργαστούν βασιζόμενοι στις γνώσεις και στην εξειδίκευσή τους (knowledge-workers). Η 

κύρια έμφαση ως εκ τούτου δίνεται στην αναλυτική εξέταση του βιογραφικού και στη 

συνέντευξη, όπου θα δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά τις εργασιακές εμπειρίες που ο 

υποψήφιος έχει αποκομίσει κατά την διάρκεια της προϋπηρεσίας του. Οι υπηρεσίες υγείας 

συνήθως καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο επιλογής.  

Ειδικά στην Ελλάδα, όπως αναλύεται και σε επόμενο κεφάλαιο, αυτό το συνδυασμό τον 

χρησιμοποιούν οι ιδιωτικές εταιρείες υγείας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα βάσει νόμου 

οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα.  

Για τις μεθόδους επιλογής προσωπικού δεν θα γίνει επιπλέον αναφορά, καθώς σε επόμενα 

κεφάλαια παρουσιάζονται εκτενέστερα οι διάφορες μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησής 

τους και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο ελληνικό τομέα. 

 

ΣΤ. Φάση εισαγωγής και προσανατολισμού 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγικής φάσης αποτελεί στην ουσία την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Συνήθως η εισαγωγική φάση αποτελεί μία σύντομη 

χρονική περίοδο, από ένα-δύο μήνες έως και ένα χρόνο και έχει έναν χαρακτήρα αμοιβαίας 

γνωριμίας ή / και δοκιμασίας.  
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η διαδικασία επιλογής είναι μία αμφίδρομη διαδικασία 

όπου τα δύο μέρη διαλέγουν το ένα το άλλο, γνωρίζονται στην πράξη κατά την διάρκεια 

της εισαγωγικής φάσης και είτε από κοινού συμφωνούν να συνεργαστούν, είτε η συνεργασία 

λύεται γιατί ένα από τα δύο μέρη δεν διατίθεται να συνεχίσει.  

O Favell (2008) επισημαίνει τη σημασία της εισαγωγικής φάσης ως το κλειδί για την 

επιτυχία μίας διαδικασίας επιλογής, γιατί αυτή συμβάλλει στην οργανωσιακή ένταξη και 

συνεπακόλουθα στην αποδοτικότητα του νεοπροσληφθέντος και αναφέρει αρκετές έρευνες, 

που δείχνουν μία ευθεία σχέση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα της εισαγωγικής 

φάσης και του χρόνου παραμονής ενός νέου εργαζόμενου στον οργανισμό (Taylor, 2005b; 

Fowler, 1996; Reid, Barrington and Brown, 2004).  

Επίσης ο Favell τονίζει τη σημασία μίας αποτελεσματικής εισαγωγικής φάσης για τον 

σχηματισμό ενός θετικού «ψυχολογικού συμβολαίου», το οποίο μειώνει τον βαθμό 

απουσιών και αποχωρήσεων και μεγιστοποιεί την απόδοση.  

Το περιεχόμενο που χρειάζεται να έχει μία εισαγωγική φάση εξαρτάται από το είδος του 

οργανισμού, το άτομο που εισάγεται, το συμβόλαιο και τους όρους με τους οποίους 

προσλαμβάνεται, τον εργασιακό ρόλο, τις προηγούμενες εμπειρίες εργασίας.  

Θέματα που χρειάζεται να καλυφθούν στην εισαγωγική φάση αφορούν την πληροφόρηση για 

τον οργανισμό, την ιστορία του, την αποστολή, τις αξίες και την κουλτούρα του. Πολλοί 

ειδικοί της εισαγωγικής φάσης συνιστούν ένα είδος «μέντορα» ή «φίλου» για τις πρώτες 

μέρες, ώστε ο νέος εργαζόμενος να μπορεί να απευθυνθεί για στήριξη ή ερωτήσεις. Αυτός 

επίσης θα τον συστήσει στους συνεργάτες και δυνητικούς φίλους (Fried, 2005; Favell, 2008). 

Είναι σημαντικό αυτοί που διοικούν να κάνουν σε τακτά διαστήματα συναντήσεις με το 

νεοπροσληφθέντα, ώστε να αξιολογούνται τόσο ο βαθμός ένταξής του υποψηφίου και τυχόν 

επιπλέον πληροφόρηση και εκπαίδευση που χρειάζεται, όσο και η ίδια η διαδικασία της 

εισαγωγικής φάσης ως προς την αποτελεσματικότητά της.  

Την μεγάλη βαρύτητα που χρειάζεται να δοθεί στην εισαγωγική φάση αποδεικνύουν και 

πρόσφατες έρευνες που εστιάζουν την προσοχή στο πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα άτομο 

αποδίδει και στις σχέσεις μεταξύ της ατομικής και της οργανωσιακής απόδοσης  (e.g., 

Cappelli & Sherer, 1991; Johns, 2006; Mowday & Sutton, 1993; Ployhart & Schneider, 2002; 

Rousseau & Fried, 2001).  
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Η εισαγωγική φάση, εφόσον είναι καλά σχεδιασμένη, φαίνεται να είναι η καλύτερη ευκαιρία, 

ώστε ο υποψήφιος να δείξει αν μπορεί να αποδώσει στην πράξη σε πραγματικές συνθήκες, 

πέρα από τα κριτήρια που ορίστηκαν στα αρχικά στάδια της επιλογής. Σε αυτό το στάδιο έχει 

την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες και τα ταλέντα του, να πάρει την υποστήριξη που 

χρειάζεται για να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας (job-fit). Ταυτόχρονα χρειάζεται να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αξίες και 

την κουλτούρα του οργανισμού για να αποφασίσει εάν του ταιριάζει (organization-fit) 

και αν θέλει να τον υπηρετήσει . 

 

 

 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όλοι οι ερευνητές και οι επιστήμονες που ασχολούνται με τις διαδικασίες επιλογής 

προσωπικού εστιάζουν την προσοχή τους στα βασικά κριτήρια της αξιοπιστίας, της 

εγκυρότητας, της αντικειμενικότητας, της αποφυγής αρνητικών επιδράσεων στους 

υποψηφίους και της οικονομικής αποδοτικότητας. Οι οργανισμοί όμως αξιολογούν τις 

διαδικασίες επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα ερευνητικά και επιστημονικά 

δεδομένα, αλλά και αυτά που αφορούν την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών. 

 

3.1. Κριτήρια αξιολόγησης των διαδικασιών επιλογής  

Αξιοπιστία 

Αξιόπιστη θεωρείται μία διαδικασία επιλογής όταν κάθε φορά που χρησιμοποιείται φέρει το 

ίδιο αποτέλεσμα, άσχετα με το ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της διαδικασίας και 

άσχετα με το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται. Υπό αυτό το πρίσμα, πχ. η συνέντευξη έχει από 

πολλούς ερευνητές θεωρηθεί χαμηλής αξιοπιστίας διαδικασία, καθώς αυξάνεται η  

πιθανότητα να επηρεαστεί το αποτέλεσμα από το ποιος είναι ο συνεντευκτής ή από 

συνθήκες, όπως η πίεση του χρόνου, ή η σειρά του υποψηφίου.  
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Εγκυρότητα 

Έγκυρη θεωρείται μία διαδικασία επιλογής, όταν αξιολογεί αυτό για το οποίο 

χρησιμοποιείται, δηλαδή την ποιότητα της μελλοντικής εργασιακής απόδοσης του 

υποψηφίου.  

Σύμφωνα με τον Fried (2005), τα πιο σημαντικά είδη εγκυρότητας είναι τρία και αφορούν 

την εργασιακή απόδοση, το περιεχομένο και τη δομή.  

Η μία μορφή εγκυρότητας αφορά αυτή που σχετίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια και αφορά 

την εργασιακή απόδοση (criterion-related validity). Η εγκυρότητα αυτή μπορεί να 

διαπιστωθεί όταν την ίδια διαδικασία επιλογής περνούν δοκιμαστικά παλαιότεροι υπάλληλοι 

με διαπιστωμένες πολύ καλές αποδόσεις και συγκρίνονται οι αποδόσεις τουs στη διαδικασία 

επιλογής με τις πραγματικές. Αναμένεται ότι σε μία έγκυρη διαδικασία επιλογής οι 

συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα αποδώσουν πολύ καλά (concurrent validity). Επίσης η 

εγκυρότητα μπορεί να διαπιστωθεί συγκρίνοντας την απόδοση του υποψηφίου στην 

διαδικασία επιλογής με την κατοπινή του απόδοση. Σε μία έγκυρη διαδικασία επιλογής 

αναμένεται ότι ο υποψήφιος που βαθμολογείται πολύ καλά κατά την επιλογή, αποδίδει 

αργότερα πολύ καλά και στην εργασία (predictive validity).   

Το δεύτερο είδος εγκυρότητας αφορά το περιεχόμενο (content validity). Αν ένα εργαλείο 

επιλογής περιλαμβάνει ένα σοβαρό μέρος που σχετίζεται άμεσα με περιεχόμενο που αφορά 

την μελλοντική εργασία, τότε είναι έγκυρο. Ενώ στην προηγούμενη μορφή εγκυρότητας 

χρειάζεται η βοήθεια της στατιστικής, σε αυτή χρειάζεται η βοήθεια του ειδικού.  

Το τρίτο είδος εγκυρότητας είναι η εγκυρότητα δομής, η οποία αναφέρεται στην έκταση 

στην οποία ένα εργαλείο επιλογής μετρά στην πράξη την έννοια που καλείται να 

μετρήσει (construct validity), πχ. την δεξιότητα διαχείρισης χρόνου. Ένας τρόπος για να 

αξιολογηθεί αυτό, είναι να συγκριθεί η επίδοση του υποψηφίου ως προς αυτή την δεξιότητα 

με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου και να συγκριθεί με την αντίστοιχη δεξιότητα που 

θα επιδείξει μελλοντικά στην εργασία.  

Αντικειμενικότητα 

Αντικειμενική θεωρείται μία διαδικασία επιλογής όταν αποκλείει άδικες διακρίσεις απέναντι 

σε εθνικές μειονοτικές ομάδες, σε ομάδες ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, ή σε άλλες 
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κοινωνικές ομάδες. Όταν υπάρχουν εμφανείς διαφορές στην απόδοση διαφορετικών  υπο-

ομάδων του πληθυσμού σε μία συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, μπορεί να προκύψουν 

ενστάσεις και δικαστικές αγωγές. 

Ένα παράδειγμα μη αντικειμενικής διαδικασίας θα μπορούσε να είναι η επιλογή νοσηλευτών 

/ νοσηλευτριών με βάση τη σωματική δύναμη ή διάπλαση, γεγονός που θα πριμοδοτούσε 

περισσότερο τους άνδρες νοσηλευτές. Θεωρείται αντικειμενική όμως μία τέτοια διαδικασία 

όταν το κριτήριο της σωματικής δύναμης σχετίζεται άμεσα με την εργασιακή απόδοση (πχ. 

υποστήριξη και μετακινήσεις ασθενών με βαριά κινητική αναπηρία). 

Αποφυγή αρνητικών επιδράσεων στους υποψηφίους (adverse impact) 

Είναι σημαντικό σε μία διαδικασία επιλογής να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αρνητικές 

επιδράσεις στους υποψηφίους (adverse impact) και να λαμβάνονται μέτρα, ώστε η 

διαδικασία να διεξάγεται με όσο γίνεται μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα. Προς αυτή την 

κατεύθυνση οι Cooper et al. (2003) επιοσημαίνουν, ότι παίζουν ρόλο κινήσεις όπως η χρήση 

έγκυρων και διαφανών διαδικασιών επιλογής, η ενημέρωση των υποψηφίων για την 

εγκυρότητα και τους σκοπούς της διαδικασίας, η παροχή επανατροφοδότησης μετά το πέρας 

της αξιολόγησης και, εφόσον είναι δυνατόν, συμβουλευτικής υποστήριξης και η διασφάλιση 

ότι ο οργανισμός δίνει την ίδια αξία σε όλους τους υποψηφίους άσχετα με τα προσόντα τους. 

Oι Schuler & Stehle (1983) θεωρούν αυτό το κριτήριο της αποφυγής των αρνητικών 

επιδράσεων στους υποψηφίους ιδιαίτερα σημαντικό και εισάγουν την έννοια της κοινωνικής 

εγκυρότητας, που αναφέρεται στο πώς αντιμετωπίζει και βιώνει ο υποψήφιος τις διαδικασίες 

επιλογής, σε αντίθεση με τα προηγούμενα είδη εγκυρότητας που εστιάζουν στο όφελος του 

οργανισμού - εργοδότη.  

Η σημασία αυτού του κριτηρίου όχι μόνο για τον υποψήφιο αλλά και για το όφελος του ίδιου 

του οργανισμού, επισημαίνεται από τον Rynes (1993), ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι η 

διαδικασία επιλογής είναι συνήθως η πρώτη επαφή μεταξύ του εργοδότη και του υποψηφίου, 

και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί μπορεί να επηρεάσει τη στάση του υποψηφίου 

απέναντι στον οργανισμό ακόμα και την απόφασή του να δεχθεί την προσφορά 

εργασίας.  
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Η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η αποφυγή αρνητικών επιδράσεων 

στους υποψηφίους (adverse impact) είναι κριτήρια που νομιμοποιούν τη χρήση των 

διαδικασιών επιλογής απέναντι στην κοινή γνώμη και τους υποψηφίους. Αυτό δεν 

διασφαλίζει ότι οι υποψήφιου οπωσδήποτε θα τις θεωρήσουν και δίκαιες. Όμως οι 

οργανισμοί είναι λιγότεροι ευάλωτοι σε ενστάσεις και δικαστικές αγωγές όταν πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια. 

Οικονομική αποδοτικότητα 

Αυτό το κριτήριο αφορά τη σχέση κόστους / οφέλους μίας μεθόδου επιλογής, η οποία είναι 

συνάρτηση της ποσότητας και ποιότητας των υποψηφίων που επιλέγονται σε σχέση με το 

κόστος της διαδικασίας που χρησιμοποιείται. Το οικονομικό κόστος μίας διαδικασίας 

επιλογής αφορά τις ανθρωποώρες που θα χρειαστούν για την προσέλκυση, τη δημιουργία 

δεξαμενής και την τελική επιλογή, τα έξοδα μετακίνησης και αποζημίωσης και άλλες 

έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα πληρωθούν με την ίδια 

διαδικασία επιλογής και όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι επιτυχόντες υποψήφιοι 

παραμείνουν στον οργανισμό, τόσο καλύτερη η αναλογία κόστους / οφέλους. Ο Cooper 

(2003), επισημαίνει ότι αξίζει να επενδυθούν περισσότεροι πόροι για την πλήρωση 

θέσεων υψηλής ευθύνης (πχ. χρόνος, εργατοώρες, αριθμός συνεντευκτών, συνδυασμός 

περισσοτέρων μεθόδων επιλογής) καθώς αυτές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργία 

ενός οργανισμού.  

 

3.2. Παράγοντες που καθορίζουν ποια διαδικασία επιλογής θα προτιμηθεί από τους 

οργανισμούς 

Το κενό ανάμεσα στο τί λένε οι ερευνητές και στο τί εφαρμόζεται στην πράξη έχει γίνει  

θέμα καυτής συζήτησης, ειδικά όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού (Cascio & 

Aguinis, 2008a; Rynes et al., 2007; Dipboye, 1994). 

Η Klehe (2004) ισχυρίζεται ότι τα στελέχη ενός οργανισμού συχνά επιλέγουν το προσωπικό 

τους χωρίς να βασίζονται στα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επιλογής, αντιθέτως επηρεάζονται στις αποφάσεις 
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τους από μία σειρά πιέσεων που αφορούν την οικονομική κατάσταση και το κοινωνικό 

προφίλ του οργανισμού.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την Klehe, μπορεί να παίξουν η 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική επίδραση της διαδικασίας επιλογής, όπως 

την αντιλαμβάνεται ο οργανισμός, τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, το μέγεθος 

του φορέα, το νομοθετικό πλαίσιο όπως διαφοροποιείται από έθνος σε έθνος, ο βαθμός 

προσέγγισης με τους κυβερνητικούς φορείς, οι αντιδράσεις που αναμένονται από τους 

υποψηφίους και τα στελέχη. 

Επίσης παίζει ρόλο το ιστορικό των ενστάσεων και των δικαστικών περιπετειών του 

οργανισμού όσον αφορά προηγούμενες διαδικασίες επιλογής, ο αριθμός υποψηφίων για κάθε 

θέση εργασίας, η ανάγκη για πλήρωση της θέσης, τα σχέδια του οργανισμού για τη 

μελλοντική καριέρα των νέων εργαζομένων, το καθεστώς του οργανισμού (status-quo), οι 

διαδικασίες επιλογής που χρησιμοποιούνται από άλλους οργανισμούς που ανήκουν στον ίδιο 

χώρο, το πόσο σταθερό ή αβέβαιο αντιλαμβάνεται ο οργανισμός το μέλλον του καθώς και οι 

αλληλεπιδράσεις όλων αυτών των παραγόντων.  

Οι Corbridge & Pilbeam (1998) προσθέτουν στα παραπάνω ότι τα στελέχη των οργανισμών 

προτιμούν κάποιες διαδικασίες έναντι άλλων, ανάλογα με τη φύση των συμβολαίων 

απασχόλησης (ωράρια εργασίας και σχετική σημασία της θέσης), ανάλογα με τις δεξιότητες 

και την εξειδίκευσή τους, την αρνητική ή θετική προηγούμενη εμπειρία τους σε σχέση με 

διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές, και τον βαθμό ευελιξίας και την αποφασιστικότητα τους 

να αμφισβητήσουν καθιερωμένες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσουν ισότητα 

ευκαιριών. 

Οι Torrington & Ηall (1998) αναφέρουν ως παράγοντες επιλογής το βαθμό αποδοχής από 

τους υποψηφίους, (πχ. τεστ νοημοσύνης σε άτομα που ήδη έχουν σημαντικά πόστα), την 

ευκολία στην πραγματοποίηση, (πχ. ατομική συνέντευξη αντί του πάνελ συνεντευκτών), την 

πίεση του χρόνου και το κόστος που σχετίζεται με συνδυασμό περισσοτέρων μεθόδων που 

θα χρησιμοποιηθούν.  

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία (Koenig et al, 2010), με συμμετοχή 506 

μάνατζερ (που αφορούσε 1059 και 6053 εργαζομένους στην Ελβετία και παγκοσμίως 

αντίστοιχα), από τους οποίους το 5,9% αφορούσε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές 
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υπηρεσίες, προκύπτει ως εύρημα ότι οι βασικοί παράγοντες προτίμησης μεθόδου επιλογής 

ήταν οι αναμενόμενες αντιδράσεις των υποψηφίων, το οικονομικό κόστος και ο βαθμός 

χρησιμοποίησης των μεθόδων στο ευρύτερο περιβάλλον. Οι νομικές διαστάσεις και η αυτο-

προβολή του οργανισμού ήταν τα επόμενα κριτήρια στη σειρά προτίμησης.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που καθορίζουν την προτίμηση της μίας ή άλλης διαδικασίας 

επιλογής επηρεάζουν και επιμέρους επιλογές στο πώς θα εφαρμοστεί το κάθε επιμέρους 

στάδιο της όλης διαδικασίας.  

Σε συνέχεια των παραπάνω, όσον αφορά το κυρίως θέμα της εργασίας μας και της έρευνάς 

μας, δηλαδή την αξιοποίηση της συνέντευξης ως εργαλείου επιλογής, η βιβλιογραφική 

έρευνα δείχνει ότι οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού αποφασίζουν ποιο είδος συνέντευξης 

θα υιοθετήσουν επηρεαζόμενοι από πολλούς από τους προαναφερθέντες παράγοντες και όχι 

μόνο από τα επιστημονικά ευρήματα.  

 

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι περισσότεροι οργανισμοί τόσο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, 

επιλέγουν το προσωπικό με βάση τον κλασικό συνδυασμό: αίτηση, βιογραφικό και 

συνέντευξη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παίζουν ρόλο και οι συστατικές επιστολές. Την 

τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι οργανισμοί δημιουργούν μία λίστα δεξαμενής 

υποψηφίων κάνοντας μία αρχική επιλογή των αιτήσεων και βιογραφικών με την βοήθεια 

σχετικών λογισμικών. Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται λιγότερο είναι τα ψυχολογικά 

τεστ, οι ομαδικές ασκήσεις, τα δείγματα εργασίας και τα κέντρα εξέτασης. Η συνέντευξη ως 

εργαλείο επιλογής αναλύεται διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο.  

 

Οι συστατικές επιστολές 

Παρόλη την χαμηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα και την απροθυμία των εργοδοτών να 

εκφράσουν αρνητικές απόψεις, οι περισσότεροι οργανισμοί συνεχίζουν να ζητούν συστατικές 
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επιστολές τόσο στην Δυτική Ευρώπη (έρευνα Price-Waterhouse-Cranfield) όσο και στην 

Αμερική (Rynes et al.1997). Δύο σημαντικά μειονεκτήματα που επισημαίνει ο Cook (2005), 

είναι η επιείκια και η συσχέτιση με την ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα. Οι Aamodt, Nagy 

και Τhompson (1998) επισημαίνουν ότι ο ίδιος εργοδότης τείνει να δίνει έμφαση στις 

συστάσεις του πάντα στο ίδιο χαρακτηριστικό (πχ. εργατικότητα), ενώ οι Judge και Higgins 

(1998) αποδεικνύουν ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι τείνουν να γράφουν πιο ευνοϊκές 

συστάσεις.  

Οι Moser και Rhyssen (2001) αναφέρουν ότι οι συστατικές επιστολές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για δύο διαφορετικούς σκοπούς – είτε για να διασταυρώσουν δεδομένα ή 

να λάβουν γνώση για την ποιότητα της εργασίας του υποψηφίου. 

Αξίζει να προσεχθεί ότι ο Cook (2005) βλέπει κυρίως τις συστατικές επιστολές ως ένα 

ελεγκτικό μηχανισμό στα χέρια των εργοδοτών. Σύμφωνα με τον Cook, οι εργοδότες 

χρησιμοποιώντας τις συστατικές επιστολές, ελέγχουν όχι το νέο αλλά το υπάρχον 

προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι προκειμένου να έχουν την άνεση να ζητήσουν 

μία συστατική επιστολή, προσέχουν να μην προβούν σε ενέργεια που θα προσβάλει ή 

ζημιώσει τον εργοδότη τους, γιατί αυτός με τη σειρά του έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να 

τους δώσει συστατική επιστολή ή να τους δώσει μία κακή επιστολή, ακόμα και όταν θα 

έχουν αποχωρήσει από την εργασία.  Παρόλο ότι το σύστημα των συστατικών επιστολών 

φαίνεται ότι δίνει έναν βαθμό ελέγχου στον εργοδότη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που 

προκύπτουν μετά από επανειλημμένες αγωγές, σταδιακά περιορίζουν αυτή τη δύναμη.  

Τα ψυχομετρικά τεστ 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ψυχομετρικών τεστ: γενικής νοημοσύνης, γνώσεων, 

ικανότητας υπολογισμού ή αντίληψης του χώρου, λεπτής κινητικότητας, ικανότητας 

κατάρτισης, προσωπικότητας.  

Η ψυχομετρική εκτίμηση μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην επιλογή προσωπικού, με 

την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σωστά και μόνο σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. 

Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το κόστος αγοράς, διαχείρισης και ερμηνείας αυτών των τεστ 

σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν καθώς και οι περιορισμοί της 

ψυχομετρικής εξέτασης και τα όρια δράσης του επαγγελματία ειδικού. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στην επιλογή των παρόχων εταιρειών και στην ερμηνεία των 
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αποτελεσμάτων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, πάντα με βασικό γνώμονα τον 

σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου.  

Ειδικά στον Τομέα Υγείας τα ψυχομετρικά τεστ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τη δέουσα 

όμως προσοχή και τους αντίστοιχους περιορισμούς, καθώς η αξιολόγηση της 

προσωπικότητας και συγκεκριμένων δεξιοτήτων ειδικά για θέσεις προϊσταμένων είναι 

απαραίτητες. 

Δείγματα εργασίας 

Το δείγμα εργασίας δίνει την ευκαιρία στον υποψήφιο να γνωρίσει τα καθήκοντα στη νέα 

θέση εργασίας και στον οργανισμό να εκτιμήσει τις ικανότητες του υποψηφίου και ως 

εργαλείο θεωρείται ότι έχει μεγάλη προγνωστική ικανότητα (predictive validity) και έχει 

ευρύτερη αποδοχή ως εργαλείο από τους υποψηφίους. Επίσης το δείγμα εργασίας δἰνει στον 

υποψήφιο την ευκαιρία να αποκτήσει μία ρεαλιστική άποψη για την εργασία (job realistic 

preview).  

Στον τομέα υγείας το δείγμα εργασίας χρησιμοποιείται κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες για 

τους αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας. Δεν συνηθίζεται όμως για επαγγελματίες  

υγείας που ήδη έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία.  

Κέντρα εξέτασης 

Παρόλη την ονομασία τους, τα κέντρα εξέτασης δεν αναφέρονται σε χώρο αλλά σε 

διαδικασία επιλογής. Στην ουσία πρόκειται για ένα συνδυασμό διαφορετικών πολλαπλών 

τεχνικών: ομαδικές συζητήσεις, ομαδικές δραστηριότητες με ή χωρίς συντονιστή, 

παρουσιάσεις, αναπαραστάσεις ρόλων, προσομοιώσεις εργασίας, γραπτές εξετάσεις που 

αφορούν υποθετικά σενάρια εργασίας, συνεντεύξεις ατομικές ή ομαδικές, τεστ 

προσωπικότητας, άλλες ψυχομετρικές εξετάσεις.  

Τα κέντρα εξέτασης έχουν υψηλή προγνωστική εγκυρότητα, επειδή συνδυάζουν μεθόδους 

επιλογής με ένα δομημένο τρόπο. Είναι χρήσιμη διαδικασία γιατί φωτίζει δείγματα 

συμπεριφορών αλλά και δίνει την ευκαιρία για αξιολόγηση δεξιοτήτων και συγκέντρωση 

βιογραφικών δεδομένων. Όμως υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο οικονομικό κόστος 

και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν, καθώς είναι μία μέθοδος εντάσεως εργασίας 

(αναλογία αξιολογητών – υποψηφίων: 1:2, διάρκεια από αρκετές ώρες έως και 2 ημέρες). Για 
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την πραγματοποίησή της χρειάζεται να προσεχθούν ιδιαίτερα παράγοντες όπως ο χώρος, η 

ώρα, οι μετακινήσεις, η φροντίδα και η φιλοξενία των υποψηφίων, ο απαραίτητος 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Τα κέντρα εξέτασης χρησιμοποιούνται ενίοτε στον Τομέα υγείας 

στη Μ. Βρετανία και στην Αυστραλία αλλά το κόστος είναι μεγάλο και προτιμώνται για 

θέσεις υψηλής ευθύνης.  

Δεδομένα από τη βιογραφία – Biodata 

Δεδομένα που αφορούν την εργασιακή σταθερότητα, οικογενειακές καταστάσεις και σχέσεις, 

ενδιαφέροντα, μη-ακαδημαϊκές εκπαιδευτικές εμπειρίες, στάσεις, επιτεύγματα, ματαιώσεις, 

συγκεντρώνονται και αναλύονται. Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων βασίζεται πάνω σε 

δύο πεποιθήσεις: α. Οι προηγούμενες εμπειρίες διαμορφώνουν πρότυπα χαρακτηριστικών 

συμπεριφορών, β. Αξιολογώντας τις προηγούμενες εμπειρίες του υποψηφίου είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν οι μελλοντικές του συμπεριφορές και επομένως και η εργασιακή του 

απόδοση.  

Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συνδρομή άλλων εργαλείων 

επιλογής. Επίσης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την αρχική διαλογή υποψηφίων. Ως εργαλείο 

επιλογής δεν είναι αποδεκτό από τους υποψηφίους και δεν θεωρείται έγκυρο. Η κυριότερη 

κριτική που έχει ασκηθεί για τη χρήση του αφορά τον κίνδυνο να προκύψουν διακρίσεις 

εις βάρος υποψηφίων λόγω φύλου, εθνικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης ή 

οικογενειακού ιστορικού, κλπ.  

Από την άλλη πλευρά το επιχείρημα υπέρ της χρήσης αυτής της μεθόδου αφορά την 

προγνωστική του εγκυρότητα, που είναι ανάλογη των τεστ προσωπικότητας και των κέντρων 

εξέτασης (Gunter, Furnham, Drakely, 1993). Για την καλή προγνωστική ικανότητα των 

δεδομένων της βιογραφίας έχει από δεκαετίες αναπτυχθεί σχετική αρθρογραφία (Cascio, 

1976; Owens, 1976; Robertson και Smith, 2001). 

Έρευνα που έγινε από τους Becton et al. (2009) με δείγμα 672 εργαζόμενους από δύο 

διαφορετικά νοσοκομεία των ΗΠΑ, αποδεικνύει ότι τα δεδομένα από τη βιογραφία έχουν 

καλή προγνωστική εγκυρότητα για οργανωσιακή αφοσίωση, εργασιακή απόδοση και 

παραμονή στην εργασία για μία μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων στον Τομέα Υγείας. 
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Αίτηση - Τυπικά προσόντα – Συνέντευξη 

Ο συνδυασμός υποβολής αίτησης, βιογραφικού, όπου αναφέρεται το ακαδημαϊκό και 

εκπαιδευτικό προφίλ του υποψηφίο, και η συνέντευξη είναι ο συνδυασμός που 

χρησιμοποιείται περισσότερο στην επιλογή προσωπικού. Αν και η συνέντευξη δεν θεωρείται 

από τα πλέον αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία επιλογής, είναι το πιο διαδεδομένο, είτε στο 

κλασικό αυτό τρίο, είτε ως πρόσθετο εργαλείο σε συνδυασμό και με άλλα, πχ. τεστ 

προσωπικότητας, κέντρα επιλογής. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της θεωρείται ότι αυξάνει 

ανάλογα με τον βαθμό δόμησής της. Για την επιλογή μέσω συνέντευξης θα ακολουθήσει 

ιδιαίτερο κεφάλαιο. 

 

 

Προγνωστική ικανότητα μεθόδων επιλογής προσωπικού 

1.0 Σίγουρη πρόγνωση 

0.9  

0.8  

0.7 Κέντρα Επιλογής για Ανάπτυξη 

0.6 Δομημένες συνεντεύξεις 

0.5 Δείγματα εργασίας, τεστ ικανοτήτων 

0.4 Κέντρα Επιλογής για Εργασιακή Απόδοση, Δεδομένα από τη   βιογραφία 

Αξιολόγηση της προσωπικότητας 

 

0.3 Μη-δομημένες συνεντεύξεις 

0.2  

0.1 Συστατικές επιστολές 

0.0 Γραφολογία, Αστρολογία 

 

 

 (Employment Resourcing, Marjorie Corbridge and Stephen Pilbeam, 1998)  
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5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η διαδικασία επιλογής στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

Όσον αφορά τις μεθόδους επιλογής προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο της υγείας, 

συνήθως η επιλογή βασίζεται στον κλασικό συνδυασμό: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, 

συστάσεις (όχι απαραίτητα), συνέντευξη και σύντομη δοκιμαστική περίοδος.  

Έρευνα που έγινε όσον αφορά τις μεθόδους επιλογής προσωπικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(Ν.Παπαλεξανδρή, Ε.Γαλανάκη, Λ.Παναγιωτοπούλου, Συγκριτική Έρευνα στις πρακτικές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα, 2012), δείχνει ότι 

οι προσωπικές συνεντεύξεις αποτελούν το δημοφιλέστερο εργαλείο επιλογής για το 

επιστημονικό προσωπικό και τα διοικητικά στελέχη (82%), χωρίς όμως αυτή να εστιάζει σε 

οργανισμούς υγείας.  

Παρόλο ότι πολλές έρευνες δεν συνηγορούν υπέρ της αξιοπιστίας της συνέντευξης, οι 

εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα την χρησιμοποιούν ευρύτατα, γιατί θεωρούν ότι η προσωπική 

επαφή και γνωριμία με τον υποψήφιο, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των τυπικών 

προσόντων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του υποψηφίου.  

Πολύ σπανιότερα προτιμώνται τα τεστ προσωπικότητας, τα οποία και αυτά έχουν δεχτεί 

πολλαπλές κριτικές για την αξιοπιστία τους, την αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των 

υποψηφίων και για τις διακρίσεις που δημιουργούν σε κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένο 

προφίλ. 

 

Η διαδικασία επιλογής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

Οι προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ γινόντουσαν ύστερα από κρίσεις του 

Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ), το οποίο έχει αντικατασταθεί από τα Συμβούλια Προσλήψεων  -

Κρίσεων.  
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Τα Συμβούλια Προσλήψεων – Κρίσεων που συγκροτούνται ανά νοσοκομείο για την 

πρόσληψη του ιατρικού προσωπικού αποτελούνται από τον εκάστοτε Διοικητή του 

Νοσοκομείου, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή του οικείου 

τμήματος και δύο διευθυντές με την ίδια κρινόμενη θέση και την ίδια ειδικότητα με την 

προϋπόθεση ότι είναι ιατροί του ΕΣΥ (Ν.4368/2016 ΦΕΚ 21
 
Α΄). 

Τα κριτήρια για την επιλογή του ιατρικού προσωπικού αφορούν την προϋπηρεσία, το 

επιστημονικό έργο (απόκτηση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, επιστημονικές εργασίες 

και δημοσιεύσεις, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, ανακοινώσεις σε συνέδρια) και το 

εκπαιδευτικό έργο (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου).  

Οι προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού και των υπολοίπων ειδικοτήτων γίνονται 

με διαδικασίες που υπαγορεύονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

(ΑΣΕΠ). Είτε γίνονται  σε πανελλαδική εμβέλεια για τη στελέχωση υπηρεσιών υγείας από το 

ΑΣΕΠ, είτε γίνεται προκήρυξη από συγκεκριμένο νοσοκομείο υπό την άμεση εποπτεία του 

ΑΣΕΠ.  

Τα κριτήρια για την επιλογή προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ αφορούν προσόντα όπως βαθμός 

πτυχίου, απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων, προϋπηρεσία σε συναφή θέση εργασίας, γνώση 

ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ. Στις περιπτώσεις προσλήψεων ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού συνεκτιμώνται και άλλα προσόντα, περιπτώσεις όμως οι οποίες δεν αφορούν 

τον τομέα υγείας.  

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι στο δημόσιο σύστημα υγείας οι διαδικασίες επιλογής του 

ιατρικού προσωπικού γίνονται με αμεροληψία και αντικειμενικότητα από την αρχή της 

σύστασης του ΕΣΥ, ενώ αντίστοιχη φιλοσοφία εδραιώθηκε με τη σύσταση του ΑΣΕΠ και για 

τις υπόλοιπες ειδικότητες. 

Η σύσταση του ΑΣΕΠ (νόμος 2190/1994) αποτέλεσε ένα ορόσημο στην ιστορία της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αντίστοιχα του δημόσιου τομέα υγείας, θέτοντας τέλος 

στις πολιτικές παρεμβάσεις και στην ευνοιοκρατία που χαρακτήριζε συχνά έως τότε τις 

προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Είναι η πρώτη φορά 

που το ελληνικό κράτος εγγυήθηκε τη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της 

δημοσιότητας και της αντικειμενικότητας για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, τηρώντας 

ουδετερότητα και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες προς όλους (ιστοσελίδα ΑΣΕΠ). Η εξασφάλιση 
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της αξιοκρατίας έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιλογή προσωπικού υψηλού επιπέδου, 

κατάλληλα καταρτισμένου για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων 

εργασίας. 

Το ΑΣΕΠ αποτέλεσε ένα σημείο – σταθμό και στην ιστορία του ελληνικού λαού, που είχε 

δεινοπαθήσει από τις κραυγαλέα αντιδημοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες επέβαλλαν οι 

εκάστοτε πολιτικοί με τις παρεμβάσεις τους και δέχτηκε με ανακούφιση και αίσθημα 

δικαίωσης το νέο για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό.  

Η πολύ καλή γνώση του αντικειμένου της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη εμπειρία, ειδικά 

όταν πρόκειται για επιστημονικό προσωπικό που θα ασχοληθεί στον τομέα της υγείας, 

αποτελούν στοιχεία εκ των ουκ άνευ και σωστά ο νομοθέτης τα προτάσσει ως κριτήρια 

επιλογής.  

Οι διαδικασίες επιλογής  όμως όταν έχουν στόχο την τόσο αυστηρή αντικειμενικοποίηση των 

κριτηρίων γίνονται πλήρως άκαμπτες. Δεν μπορούν να συμπεριλάβουν γιατί δεν μπορούν 

να μετρήσουν τα προσωπικά χαρίσματα, τις ιδιαίτερες κλίσεις, την προσωπικότητα, στοιχεία 

εξαιρετικά σημαντικά για την εργασιακή απόδοση και την εναρμόνιση του υποψηφίου με τη 

φιλοσοφία της εκάστοτε υπηρεσίας, ειδικά σε ευαίσθητους χώρους, όπως ο χώρος της υγείας 

και ακόμη περισσότερο ο χώρος της ψυχικής υγείας.  

Πώς όμως αξιολογούνται οι δεξιότητες επικοινωνίας, η ικανότητα για συνεργασία, η 

ευελιξία, η διάθεση για αφοσίωση στον ασθενή και στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών? 

 

 

Η μη αξιοποίηση της συνέντευξης και άλλων διαδικασιών αξιολόγησης της 

προσωπικότητας στον ελληνικό δημόσιο τομέα υγείας 

Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην επιλογή του προσωπικού, 

παρόλο ότι είναι απαραίτητη, είναι αντικειμενικά δύσκολο να επιτευχθεί, όποια και αν είναι 

η διαδικασία που θα επιλεγεί. Από την ίδρυση του ΑΣΕΠ, έχει προβλεφθεί μία πολύ 

περιορισμένη χρήση του εργαλείου της συνέντευξης για την αξιολόγηση της 

προσωπικότητας, ενώ έχει δοθεί έμφαση κυρίως στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων 

με αντικειμενικά κριτήρια. 
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Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η προφορική συνέντευξη χρησιμοποιείται ως εργαλείο επιλογής 

μαζί με την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων για όλες τις ειδικότητες, τόσο στις 

προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Μ. Βρετανίας, στα Κρατικό Σύστημα Υγείας 

της Γαλλίας όσο και στα Κρατικά Νοσοκομεία της Γερμανίας. 

Στον ελληνικό δημόσιο τομέα εισάγεται για πρώτη φορά η χρήση της συνέντευξης ως 

εργαλείου επιλογής το 1997 (τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν.2190 / 1994 με άρθρο 4 του 

ν.2527/1997) ειδικά και μόνο για στελέχωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (η 

επιτροπή μπορεί να προβεί σε δημόσια συνέντευξη, κατά τη διακριτική της ευχέρεια). 

Ύστερα από μία προσπάθεια επέκτασης της δυνατότητας χρήσης του εργαλείου της 

προφορικής συνέντευξης με το Ν.3320 / 2005, τελικά με το Ν.3812 / 2009, η προφορική 

συνέντευξη διατηρείται μόνο για την επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή 

αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των ΝΠΙΔ και για την πρόσληψη προσωπικού που 

σχετίζεται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ύστερα από αίτημα του φορέα και 

απόφαση του ΑΣΕΠ.  

Γιατί η συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής δεν αφορά πρωτίστως και τους εργαζόμενους στον 

Τομέα Υγείας, εφόσον συνδέεται με προσλήψεις προσωπικού που σχετίζεται με την ασφάλεια 

της ανθρώπινης ζωής?  

Η άποψή μας είναι ότι αποτρεπτικοί παράγοντες είναι οι πόροι που θα έπρεπε να διατεθούν 

για την εφαρμογή μίας τέτοιας απόφασης δηλαδή η ανεύρεση των κατάλληλων 

συνεντευκτών και η εκπαίδευσή τους, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό προσωπικού που 

απορροφούσε ο Τομέας Υγείας πριν την οικονομική κρίση, αλλά και η δυσκολία διαχείρισης 

του όγκου των ενστάσεων και των κοινωνικών αντιδράσεων που θα προέκυπταν, με το 

αντίστοιχο οικονομικό και πολιτικό τίμημα και την επακόλουθη καθυστέρηση ανάρτησης 

των τελικών αποτελεσμάτων.  

Ένας ακόμη αποτρεπτικός παράγων για την ευρύτερη χρήση της συνέντευξης ειδικά στην 

χώρα μας, είναι η κατάχρηση που είχε γίνει παλαιότερα στο ελληνικό δημόσιο σύστημα και η 

ταύτιση της διαδικασίας αυτής με εξυπηρἐτηση πελατειακών συμφερόντων.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας της συνέντευξης, μία 

σειρά προϋποθέσεων έχουν οριστεί (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3320/2005), για την τήρηση των 

οποίων το ΑΣΕΠ είναι ο τελικός εγγυητής: 
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 Τεκμηριωμένη εισήγηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα προς το ΑΣΕΠ για την 

αναγκαιότητα της συνέντευξης και τελική έγκριση από το ΑΣΕΠ 

 Τριμελής Επιτροπή που ορίζεται από το ΑΣΕΠ ή τον οικείο φορέα που απαρτίζεται 

από πρόσωπα που λόγω γνώσης ή εμπειρίας μπορούν να αξιολογήσουν τη συνολική 

προσωπικότητα του υποψηφίου, είτε είναι δημόσιοι λειτουργοί, είτε ιδιώτες ειδικοί 

επιστήμονες 

 Δύο μέλη της Επιτροπής είναι πάντα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ και τα ονόματά τους 

γνωστοποιούνται μόνο μετά την οριστική κατάταξη των υποψηφίων 

 Καλούνται σε συνέντευξη μόνο οι πλέον προσοντούχοι  

 Σύνταξη αναλυτικού πρακτικού μετά το πέρας της διαδικασίας 

Οι παραπάνω υποθέσεις φαίνεται να αντανακλώνται και στο πλαίσιο αρχών που διαμόρφωσε  

το ΑΣΕΠ σε συνεδρίαση του, στις 16-11-2005 για τη διεξαγωγή των προφορικών 

συνεντεύξεων με γνώμονα τις εξής προϋποθέσεις: 

 Σωστή οργάνωση και αδιάβλητη διεξαγωγή 

 Προσεκτικά δομημένη ως προς τον χώρο και τον χρόνο διεξαγωγή 

 Πρόσωπα Επιτροπής αδιάβλητα με ανεπτυγμένη κρίση και αντικειμενικότητα, ικανά 

να διατυπώσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις και να αξιολογήσουν τις απαντήσεις 

 Βαθμολογία με βάση σαφή κριτήρια 

 Να αποτελεί συμπληρωματικό κριτήριο αξιολόγησης στη συνολική βαθμολογία 

 Να εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό θέσεων και μόνο όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο (λόγω μεγάλης οικονομικής και χρονικής επιβάρυνσης) 

(Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 28-12-2016, Αξιοκρατία και προφορική συνέντευξη για την 

πρόσληψη και τις προαγωγές στο Δημόσιο). 

Στις ευνομούμενες χώρες δεν δημιουργήθηκε ανάγκη θεσμοθέτησης ανεξαρτήτων αρχών 

όπως το ΑΣΕΠ, καθώς η εμπιστοσύνη στους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς αρκούσε για 

την τήρηση των ορθών διαδικασιών επιλογής προσωπικού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στις 
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ευρωπαϊκές χώρες που προαναφέρθηκαν, δίνεται από την κεντρική εξουσία η δυνατότητα σε 

όσους διοικούν τα κρατικά νοσοκομεία να αξιολογήσουν τον υποψήφιο λαμβάνοντας υπόψη 

και την προσωπικότητά του με προσωπική συνέντευξη. Στην Εθνική Υπηρεσία της Αγγλίας 

δίνεται η δυνατότητα και για άλλους τρόπους αξιολόγησης της προσωπικότητας, όπως τεστ, 

κέντρα επιλογής, ανάλογα με τους πόρους που μπορεί κάθε τοπική υπηρεσία να διαθέσει. 

Όταν - και εφόσον - η ελληνική δημόσια διοίκηση απαλλαγεί πλήρως από το φάντασμα της 

πελατο- και κομματοκρατίας, μπορεί να δοκιμαστούν και στον ελληνικό δημόσιο τομέα 

Υγείας διαδικασίες όπως η συνέντευξη, ως βοηθητικό και όχι κύριο εργαλείο επιλογής, με 

λιγότερες επιφυλάξεις από την κεντρική εξουσία και περισσότερη γνώση και συσσωρευμένη 

εμπειρία από δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι θα έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά και θα 

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.  

 

Η αξιοποίηση της συνέντευξης κατ' εξαίρεση σε υπηρεσίες υγείας του ευρύτερου 

δημοσίου που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα 

Μία εξαίρεση αποτελούν, από την αρχή της ίδρυσης του ΑΣΕΠ, οι υπηρεσίες υγείας του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα. Λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης του πληθυσμού – στόχου, ο νομοθέτης δίνει την ευχέρεια σε αυτές τις υπηρεσίες να 

διενεργούν και συνεντεύξεις για την τελική επιλογή προσωπικού εκτός από την αξιολόγηση 

των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.  

Ο νομοθέτης, εξαιρώντας αυτές τις υπηρεσίες από την εποπτεία του ΑΣΕΠ, δίνει μία 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις διαδικασίες επιλογής του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

θεραπευτικού προσωπικού. Από το 2009 (Νόμος 3812/2009) αυτή η εξαίρεση παύει να ισχύει 

για την επιλογή του διοικητικού προσωπικού σε αυτές τις υπηρεσίες. 

Πιο συγκεκριμένα εξαιρούνται από την εποπτεία του ΑΣΕΠ ο Οργανισμός κατά των 

Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και το 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου και τα προγράμματα που απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα και ανήκουν 

διοικητικά στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης (ΑΡΓΩ, ΜΕΘΕΞΙΣ, 

ΙΑΝΟΣ και 18 ΑΝΩ).  



38 

 

Η εξαίρεση αυτών των προγραμμάτων από το ΑΣΕΠ δεν έγινε τυχαία ούτε εύκολα. 

Κατορθώθηκε ύστερα από έντονες κινητοποιήσεις των επιστημόνων του χώρου, που 

επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολιτικού κόσμου όσον αφορά 

την ιδιαιτερότητα αυτών των προγραμμάτων.  

 

 

 

6. Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Α. Οι λόγοι για την ευρεία χρήση της συνέντευξης 

Η συνέντευξη χρησιμοποιείται ευρύτατα ως μέθοδος επιλογής προσωπικού σε συνδυασμό 

συνήθως με άλλα εργαλεία (βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά 

σπουδών). Σε κάποιες περιπτώσεις επιλογής υψηλόβαθμων στελεχών και εφόσον υπάρχουν 

οι αντίστοιχοι πόροι, η συνέντευξη αποτελεί απλώς ένα μέρος  μίας πολύ εκτενέστερης 

διαδικασίας επιλογής, όπου περιλαμβάνονται και γραπτές εξετάσεις, δείγματα εργασίας, 

κέντρα επιλογής, κα.  

Η συνέντευξη ως μέθοδος, ή ως επιμέρους εργαλείο επιλογής, έχει αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης σε πάρα πολλές έρευνες και έχει δεχτεί πολλές κριτικές για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά της. Γεγονός είναι ότι παρόλα αυτά, συνεχίζει και χρησιμοποιείται ευρύτατα και 

η πράξη δείχνει ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται γιατί, μαζί με όλες τις κοινώς αποδεκτές 

αδυναμίες της, η συνέντευξη προσφέρει μία δυνατότητα που κανένα άλλο εργαλείο δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει: την δυνατότητα της προσωπικής επαφής και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ του εκπροσώπου του εργοδότη και του υποψηφίου. 

Την ευρεία χρήση της συνέντευξης ως εργαλείο στην επιλογή προσωπικού, αποδεικνύουν και 

πολλές διαδοχικές έρευνες που έχει διεξάγει το CIPD (ιστοσελίδα του Chartered Institute for 

Personnel and Development, 10.12.2016). Εκτός του ότι αποτελεί μία απλή διαδικασία στην 

εφαρμογή της, η συνέντευξη δίνει στον συνεντευκτή και στον υποψήφιο την ευκαιρία να 
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γνωριστούν από κοντά ή μέσω βίντεο, για να ανταλλάξουν μία σειρά πληροφοριών και να 

αποφασίσουν εάν θα ήθελαν να εργαστούν από κοινού.  

Για τον εργοδότη, η συνέντευξη είναι μία ευκαιρία: 

 Να εκτιμήσει την εμπειρία των υποψηφίων, την ικανότητα τους να αποδώσουν στην 

θέση εργασίας και την καταλληλότητά τους για την ομάδα (job-fit and organization-

fit) 

 Να συζητήσει λεπτομέρειες όπως έναρξη εργασίας, όρους και συνθήκες (job-realistic 

preview) 

 Να εξηγήσει στον υποψήφιο την αξία της θέσης εργασίας, περιλαμβάνοντας την 

παροχή εκπαίδευσης και τα προνόμια της θέσης 

 Να δώσει στον υποψήφιο μία θετική εντύπωση παρουσιάζοντας τον οργανισμό ως 

έναν καλό εργοδότη 

Για τον υποψήφιο η συνέντευξη είναι μία ευκαιρία: 

 Να κατανοήσει την θέση εργασίας και τις ευθύνες της σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

 Να θέσει ερωτήσεις για τον οργανισμό 

 Να αποφασίσει αν θα ήθελε να αναλάβει την θέση σε περίπτωση προσφοράς 

 

Λόγω της ευρύτατης χρήσης της, η συνέντευξη έχει αποτελέσει και αντικείμενο πολλών 

ερευνών. Οι σημαντικότερες μελέτες που αφορούν τη συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής:  

Latham et al. (1980): περιγράφουν μία τεχνική δομημένης συνέντευξης γνωστή ως situation 

interview 

Wiesner and Cronshaw (1988): κάνουν μία από τις σημαντικότερες ανασκοπήσεις ερευνών 

που αφορούν την εγκυρότητα της συνέντευξης, συγκρίνοντας ανάμεσα στις δομημένες και 

μη-δομημένες συνεντεύξεις, και ανάμεσα σε ένα συνεντευκτή και ένα πάνελ συνεντευκτών 

και καταλήγουν ότι οι δομημένες είναι πολύ πιο έγκυρες 
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McDaniel, Whetzel, Schmitt, and Maurer (1994): αντικείμενο της έρευνάς τους ήταν η 

εγκυρότητα της συνέντευξης, σε σχέση με το περιεχόμενο των ερωτήσεων, τον τρόπο 

διεξαγωγής και το τί είχε ως στόχο να προβλέψει 

Conway et al. (1995): παρουσιάζουν μία ανασκόπηση της αξιοπιστίας των συνεντεύξεων 

Campion et al. (1997): περιγράφουν 15 πλευρές της δομής της συνέντευξης 

Salgado and Moscoco (2002): αναλύουν έρευνες που αφορούν την εγκυρότητα της 

συνέντευξης όσον αφορά το τί σκοπεύει να αξιολογήσει (construct validity), το οποίο δεν 

είναι οπωσδήποτε και αυτό που τελικά αξιολογείται 

Posthuma et al. (2002): κάνουν ανασκόπηση των πιο πρόσφατων θεμάτων στην έρευνα της 

συνέντευξης επιλογής 

Taylor and Small (2002): συγκρίνουν ερωτήσεις στοχευμένες μελλοντικά με ερωτήσεις που 

προσανατολίζονται στο παρελθόν 

 

 

 

Β. Τα είδη των συνεντεύξεων  

Οι συνεντεύξεις χωρίζονται συνήθως είτε με βάση την ύπαρξη δομής, είτε με βάση τον 

αριθμό και τη σύσταση της ομάδας των συνεντευκτών. 

 

Β. 1. Τα είδη των συνεντεύξεων ως προς τη δομή 

Το πιο βασικό κριτήριο όσον αφορά το διαχωρισμό των συνεντεύξεων αποτελεί το αν είναι 

δομημένες ή ελεύθερες. Στην περίπτωση που είναι δομημένες χωρίζονται κατά κύριο λόγο σε 

αυτές που βασίζονται σε αντιμετώπιση υποθετικών περιστατικών (Situational Interviewing), 

σε αυτές που περιγράφουν μοτίβα συμπεριφοράς (Patterned behaviour description interview) 

και σε αυτές που έχουν μία πολυεπίπεδη προσέγγιση ( Multi-modal approach).  
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Β. 1. 1.  Ελεύθερες συνεντεύξεις (χωρίς δομή) 

Οι ελεύθερες συνεντεύξεις διεξάγονται χωρίς προ-αποφασισμένες ερωτήσεις. 

Χρησιμοποιούνται πολύ πιο συχνά από τους υπεύθυνους επιλογής γιατί τους δίνουν μία 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Έχει ασκηθεί μεγάλη κριτική για τις ελεύθερες 

συνεντεύξεις, γιατί θεωρούνται ότι παρεκκλίνουν από το στόχο τους και περιλαμβάνουν 

ερωτήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την θέση εργασίας. 

Ο Fried (2005) είναι από αυτούς που αποδίδουν ένα σημαντικό θετικό στοιχείο στις 

ελεύθερες συνεντεύξεις: “οι μη-δομημένες συνεντεύξεις λόγω του ελεύθερου πεδίου δράσης 

τους είναι πιο αποτελεσματικές από τις δομημένες στο να διαχωρίζουν τους ακατάλληλους 

υποψήφιους”. 

Ο Dipboye και ο Barclay, αν και υποστηρικτές οι ίδιοι της δομημένης συνέντευξης, 

αναφέρουν τους λόγους που οι υπεύθυνοι επιλογής τις χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να 

σημαίνει ότι οι ίδιοι ασπάζονται αυτό το σκεπτικό. Σύμφωνα με τον Dipboye (1994), αυτές 

τις συνεντεύξεις τις προτιμούν οι υπεύθυνοι επιλογής γιατί οι ίδιοι θεωρούν ότι έτσι μπορούν 

να γνωρίσουν καλύτερα τον υποψήφιο μέσα από μία χαλαρή διαδικασία, να κρίνουν αν 

ταιριάζει με τη φιλοσοφία του οργανισμού και να προωθήσουν μία καλή εικόνα της 

υπηρεσίας τους. Σύμφωνα με τον Barclay J.M. (2001), “η συνέντευξη πέρα από τον ρόλο της 

ως εργαλείο επιλογής, συμβάλλει στην προσέλκυση των υποψηφίων και επίσης στις 

δημόσιες σχέσεις του οργανισμού, οπότε είναι αναμενόμενο ότι οι χρήστες του εργαλείου 

μπορεί να αποκλίνουν από την αυστηρή δομή της συνέντευξης”.  

Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν μικρότερη αξιοπιστία από τις δομημένες γιατί δεν περιορίζουν 

τον συνεντευκτή στο πώς θα συλλέξει τις πληροφορίες και πώς θα τις αξιολογήσει, με 

αποτελέσμα να μην θεωρούνται τόσο αντικειμενικές ως διαδικασίες.  

 

Β. 1. 2. Δομημένες συνεντεύξεις 

Η μεγαλύτερη βελτίωση στη συνέντευξη θεωρείται ότι είναι η δομημένη συνέντευξη, που 

αναπτύχθηκε κυρίως μετά από το 1980. Δομημένη συνέντευξη σημαίνει ότι κάθε μέρος είναι 

από πριν καθορισμένο (Campion, Palmer & Campion, 1997).  

 Τα χαρακτηριστικά των δομημένων συνεντεύξεων είναι τα εξής: 
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 ξεκινούν με μία αναλυτική παρουσίαση της θέσης εργασίας ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι ερωτήσεις και οι κρίσεις θα είναι άμεσα σχετιζόμενες. 

 οι ερωτήσεις των συνεντευκτών είναι δομημένες συχνά έως το σημείο του να 

είναι πλήρως καταγεγραμμένες και απευθύνονται οι ίδιες σε όλους τους 

υποψηφίους 

 οι κρίσεις των συνεντευκτών αντιστοιχίζονται σε κλίμακες σημείων 

συμπεριφορικής περιγραφής (behaviorally anchored rating scales) 

 κάποια είδη δομημένων συνεντεύξεων – αλλά όχι όλα – απαγορεύουν στον 

συνεντευκτή να ρωτήσει διευκρινιστικές ερωτήσεις 

 η παραδοσιακή τελευταία φάση της συνέντευξης – όπου ο υποψήφιος  αν 

θέλει, μπορεί να ρωτήσει κάτι – μερικές φορές παραλείπεται με το σκεπτικό 

ότι οι συνεντευκτές μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από μία άστοχη 

ερώτηση 

Η ανάλυση της έρευνας των Campion et al. (1997) δείχνει ότι: 

Όσον αφορά το περιεχόμενο, τα πιο σημαντικά στοιχεία στην βελτίωση των δομημένων 

συνεντεύξεων είναι η χρήση της ανάλυσης της θέσης εργασίας, η χρήση των ίδιων 

ερωτήσεων για όλους και η βελτίωση του είδους των ερωτήσων.  

Όσον αφορά την αξιολόγηση, σημαντικά στοιχεία είναι η βαθμολογία της κάθε ερώτησης, ή 

η ύπαρξη περισσοτέρων κλιμάκων, η χρήση κλιμάκων με σημεία συμπεριφορικής 

περιγραφής (behaviorally anchored scales) και η εκπαίδευση των συνεντευκτών.  

Τα θετικά σημεία των δομημένων συνεντεύξεων σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Gatewood, 

2001; Cooper et al., 2003; Cook M., 2005) είναι ότι: 

 χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη εγκυρότητα, γιατί συνήθως οι ερωτήσεις αφορούν 

όλα τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την εργασία και συνδέονται άμεσα με την 

εργασιακή απόδοση.  

 χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αξιοπιστία γιατί απευθύνουν τις ίδιες ερωτήσεις 

σε όλους τους υποψηφίους, τους οποίους αξιολογούν με βάση κλίμακες σημείων 
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συμπεριφορικής περιγραφής (BARS), οπότε η σύγκριση μεταξύ των υποψηφίων είναι 

πολύ πιο εύκολη και η αξιολόγηση γίνεται με μετρήσιμο τρόπο.  

 μειώνονται σοβαρά οι πιθανότητες να αδικηθεί ένας υποψήφιος λόγω φυλής, 

φύλου, εθνικής προέλευσης, ηλικίας, καθώς οι αξιολογήσεις επηρεάζονται λιγότερο 

από τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους του 

συνεντευκτή. 

 χαίρουν ευρύτερης αποδοχής από τους υποψηφίους γιατί φαίνεται ότι η πιθανότητα 

αδικίας μειώνεται. Επίσης τις προτιμούν οι νομικοί σύμβουλοι των εταιρειών γιατί 

όλα αυτά τα στοιχεία τις κάνουν πιο ασφαλείς,  οπότε ανακύπτουν λιγότερες αφορμές 

για ενστάσεις. 

 

Τα αρνητικά σημεία των δομημένων συνεντεύξεων σύμφωνα με τον Cook (2005) είναι ότι: 

 Στερούν από τους συνεντευκτές την παραδοσιακή αυτονομία τους και δεν τους 

δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν πιο χαλαρά με τον υποψήφιο και να του 

παρουσιάσουν τον οργανισμό.  

 Συχνά καταλήγει να είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται προφορικά. 

Αυτό σημαίνει ότι οι συνεντευκτές δεν θα ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο, εκτός αν 

είναι ιδιαίτερα κινητοποιημένοι.  

 Συχνά τη δομημένη συνέντευξη την προτείνουν οι υπεύθυνοι των τμημάτων 

ανθρωπίνων πόρων, ενώ οι μάνατζερ, που έχουν και τη μεγαλύτερη εξουσία, δεν 

έχουν πειστεί για τη χρησιμότητά της, οπότε η εφαρμογή της δεν θα φέρει και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα.  

 

Τα αρνητικά σημεία των δομημένων συνεντεύξεων σύμφωνα με τους Campion et al. (1997) 

είναι τα εξής: 

 Η έλλειψη υποβοήθησης, οι μεγαλύτερης διάρκειας συνεντεύξεις, ο έλεγχος αρχικών 

πληροφοριών και καθόλου ερωτήσεις από τον υποψήφιο μπορεί να δημιουργήσουν 

αρνητικές αντιδράσεις τόσο από τους υποψήφιους όσο και από τους συνεντευκτές. 
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 Η υποχρέωση να κρατηθούν αναλυτικές σημειώσεις και η απαγόρευση να γίνει μία 

κουβέντα με τον υποψήφιο μπορεί να προκαλέσει επίσης αντιδράσεις από τους 

συνεντευκτές.  

 

Β. 1. 2. α. Δομημένη συνέντευξη βασισμένη σε αντιμετώπιση υποθετικών περιστατικών 

(Situational Interviewing) 

Αυτή η προσέγγιση αναπτύχθηκε από τον Gary Latham, Lise Saari, Elliot Pursell and 

Michael Campion (1980). Οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου εστιάζουν στην ικανότητα του 

υποψηφίου να παρουσιάσει το πώς θα χειριζόταν μία υποτιθέμενη περίπτωση που του δίνουν 

οι συνεντευκτές ως παράδειγμα. Βασίζονται στα “κρίσιμα επεισόδια” (critical incidents) που 

αφορούν συχνοσυναντούμενες καταστάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την πολύχρονη 

εμπειρία έμπειρων εργαζομένων στην υπηρεσία. Αυτά τα επεισόδια, ή αλλιώς υποθετικά 

σενάρια, ξαναγράφονται ως ερωτήσεις του τύπου: “Τί θα έκανες αν συνέβαινε αυτό?” Οι 

αξιολογητές συμφωνούν από κοινού ποιες απαντήσεις θα θεωρούσαν κακές, μέτριες και 

καλές. Η ερώτηση δίνεται στον υπόψηφιο και η απάντησή του, ανάλογα με το ποια από τις 

έτοιμες απαντήσεις προσομοιάζει, βαθμολογείται αναλόγως. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποδεικνύεται ποια θα ήταν η κοινωνικά πιο αποδεκτή απάντηση.  

Αυτό το είδος συνέντευξης βασίζεται στην θεωρία της στοχοθεσίας (Locke and Latham, 

1990) και θεωρεί ως δεδομένο ότι η μελλοντική συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να 

προβλεφθεί από τις προθέσεις και τους στόχους του. Ισχύει όμως αυτό πάντα? 

Μία σημαντική κριτική που ασκείται από τους Torrington and Hall (1998) όσον αφορά αυτές 

τις συνεντεύξεις, είναι ότι ενώ συνήθως αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από την περιγραφή 

της θέσης εργασίας, “εν τούτοις δεν υπάρχει εγγύηση ότι το άτομο που απαντά όντως έτσι θα 

δρούσε στην πραγματικότητα, και συχνά αυτή η μέθοδος αναδεικνύει αυτόν που ξέρει να 

λύνει γρήγορα γρίφους και υποβιβάζει αυτόν που στην πραγματικότητα θα δρούσε 

σωστότερα”. 

Επίσης χρειάζεται να επισημάνουμε ότι οι Gary Latham, Lise Saari, Elliot Pursell and 

Michael Campion (1980) βασίζουν τα συμπεράσματά τους σε έρευνες που δεν αφορούσαν 

εργαζόμενους που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών, στοιχείο που χρειάζεται να ληφθεί 

υπόψη για την εφαρμογή στο χώρο της υγείας. 
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Β. 1. 2. β. Δομημένη συνέντευξη που περιγράφει μοτίβα συμπεριφοράς (Patterned 

behaviour description interview) 

Αυτή η συνέντευξη αναπτύχθηκε από τον Tom Janz (1989) και βασίζεται στην παραδοχή  

ότι η προηγούμενη συμπεριφορά μπορεί να προβλέψει την επόμενη. Σε αυτού του είδους 

τη συνέντευξη δίνεται στους υποψήφιους μία συγκεκριμένη κατάσταση και ρωτιούνται πώς 

έχουν συμπεριφερθεί στο παρελθόν σε αυτή ή σε μία παρόμοια κατάσταση.  

Ένα σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με αυτή την προσέγγιση, και εύστοχα εντοπίζεται από 

τον Cooper (2003), είναι ότι η συνέντευξη αυτή βασίζεται στην άποψη ότι οι υποψήφιοι 

έχουν αυτογνωσία, καλή μνήμη και θα παρουσιάσουν τον εαυτό τους αντικειμενικά, κάτι 

που δεν είναι όμως πάντα δεδομένο. Επίσης αυτού του είδους οι συνεντεύξεις δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν όταν οι  υποψήφιοι δεν έχουν προϋπηρεσία.  

Ένα κρίσιμο σημείο για την επιτυχία αυτής της συνέντευξης είναι αυτό που επισημαίνουν οι 

Torrington and Hall (1998), δηλαδή ότι η επιτυχία αυτής της μεθόδου βασίζεται σε πολύ 

σημαντικό βαθμό στην εις βάθος ανάλυση της θέσης εργασίας και στην ανάλυση της 

απαιτούμενης απόδοσης, γιατί πάνω σε αυτά τα δεδομένα θα βασιστούν όσοι καταρτίσουν 

τις αντίστοιχες ερωτήσεις.  

Η έρευνα των Huffcutt et al (2001) δείχνει ότι για τα επαγγέλματα υψηλότερης ευθύνης, οι 

συνεντεύξεις που περιγράφουν μοτίβα συμπεριφοράς (behavioral)  έχουν υψηλή συσχέτιση 

με την Εξωστρέφεια και έχουν μεγαλύτερη εγκυρότητα από τις συνεντεύξεις με 

αντιμετώπιση υποθετικών περιστατικών (situational). Οι ερευνητές, για να εξηγήσουν αυτό 

που δείχνει η έρευνά τους, λαμβάνουν υπόψη τους κάτι πολύ βασικό, ότι οι situational 

εστιάζουν στο ΤΙ θα έκανε ο υποψήφιος, χωρίς να επιτρέπονται περαιτέρω ερωτήσεις από 

τον συνεντευκτή, ο οποίος είναι και αυτός που δίνει και το όλο υποθετικό πλαίσιο. Στις 

behavioral ο υποψήφιος καλείται να πει το ΓΙΑΤΙ έκανε αυτό που έκανε, και μάλιστα 

ανάλογα με την εκφραστική του ικανότητα θα αποδώσει αναλόγως. Έτσι ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο για τις ανώτερες θέσεις, δηλαδή τα κίνητρα και όχι μόνο οι ενέργειες 

του υποψηφίου φαίνεται ότι μετριούνται πολύ πιο αποτελεσματικά στις συνεντεύξεις 

που περιγράφουν μοτίβα συμπεριφοράς (behavioral).  

Έναν προβληματισμό που θέτουμε από την πλευρά μας σε συνέχιση των ευρημάτων της 

παραπάνω έρευνας, όσον αφορά αυτού του είδους τις συνεντεύξεις, είναι το αν πράγματι η 
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προηγούμενη συμπεριφορά μπορεί να προβλέψει πάντα την επόμενη. Οι άνθρωποι στη 

διάρκεια του χρόνου αλλάζουν, αποκτούν νέες εμπειρίες, ωριμάζουν ή και χάνουν το κίνητρό 

τους για απόδοση. Άρα οι δομημένες συνεντεύξεις αυτού του τύπου χρειάζεται να αφήνουν 

περιθώριο στο συνεντευκτή να ρωτήσει τα κίνητρα της προηγούμενης συμπεριφοράς αλλά 

και το πώς ο υποψήφιος αξιολογεί με τα τωρινά δεδομένα την παλαιότερη συμπεριφορά 

του, αλλιώς χάνουν την προγνωστική τους εγκυρότητα.  

Στην ουσία η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις είναι ότι στην πρώτη οι 

ερωτήσεις τίθενται με τη μορφή «τί θα έκανες ΕΑΝ...», ενώ στην δεύτερη «τί έκανες 

ΟΤΑΝ....». Μία ανασκόπηση ερευνών που έγινε από τους Robertson and Smith (2001), 

δείχνει ότι οι συνεντεύξεις υποθετικών σεναρίων είναι ελαφρά καλύτερες στην πρόγνωση 

επιτυχούς επαγγελματικής απόδοσης, από ό,τι οι συνεντεύξεις που αφορούσαν παλαιότερα 

μοτίβα συμπεριφοράς. Είναι κοινό χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις προσεγγίσεις (οι δύο 

προηγούμενες και η επόμενη) εστιάζουν σε παραδείγματα που απορρέουν από την 

ανάλυση θέσης εργασίας παρά από παραμέτρους που αφορούν στάσεις και προσωπικότητα.  

 

Β. 1. 2. γ. Multi-modal approach – Συνέντευξη με πολυεπίπεδη προσέγγιση 

Αυτό το είδος συνέντευξης σχεδιάστηκε στη Γερμανία  από τους Schuler & Moser το 1995. 

Έχει οκτώ μέρη, συμπεριλαμβανομένης μίας άτυπης συζήτησης ως αρχική αναφορά, 

δομημένες ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή καριέρας και εργασιακών πλαισίων, 

ερωτήσεις πολλών σταδίων σχετικά με προηγούμενη εμπειρία ζωής, ερωτήσεις υποθετικών 

σεναρίων και ρεαλιστική παρουσίαση της θέσης εργασίας.  

Αυτό το είδος συνέντευξης δίνει την ευκαιρία να αξιολογηθούν στοιχεία όπως οι 

κοινωνικές δεξιότητες του υποψηφίου και η κινητοποίησή του για απόδοση. Στη 

συνέντευξη με πολυ-επίπεδη προσέγγιση οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κλίμακες σημείων 

συμπεριφορικής περιγραφής (BARS – Behaviourally Anchored Rating Scales).  Θέματα στα 

οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι η δεξιότητα αυτο-παρουσίασης, τα επαγγελματικά 

ενδιαφέροντα και το κίνητρο για επιλογή εργασίας στον συγκεκριμένο οργανισμό. Επίσης 

διεξάγεται μία συζήτηση ευρείας γκάμας όπου οι συνεντευκτές διερευνούν σε βάθος τον 

υποψήφιο και επιπλέον γίνονται τόσο ερωτήσεις υποθετικές (situational interviewing) όσο 
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και βασισμένες στην εμπειρία του υποψηφίου (behavioral interviewing), χωρίς καμμία 

επιπλέον διερεύνηση – παρέμβαση εκ μέρους του συνεντευκτή.   

Επιπλέον, αυτή η συνέντευξη σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, ενσωματώνει την 

ρεαλιστική παρουσίαση της θέσης εργασίας (Job Realistic Preview), κατά την οποία 

σύμφωνα με τον Wanous (1988), παρέχεται πληροφόρηση στον υποψήφιο σχετικά με την 

εργασία, τον τρόπο ζωής που συνεπάγεται, τις δυσκολίες και τις υποχρεώσεις, την κυρίαρχη 

οργανωσιακή κουλτούρα, κλπ. Αυτό το χαρακτηριστικό ειδικά βελτιώνει τη σχέση κόστους / 

αποτελέσματος για τη συνολική διαδικασία γιατί θεωρείται ότι συμβάλλει στη μείωση της 

αποχώρησης.  

Σύμφωνα με τον Cooper (2003) αυτό το χαρακτηριστικό είναι από το πολύ θετικά σημεία της 

multi-modal συνέντευξης, καθώς η έρευνα αποδεικνύει ότι οι ρεαλιστικές παρουσιάσεις των 

θέσεων εργασίας τείνουν να μειώνουν τις αρχικές προσδοκίες από την εργασία, αυξάνουν 

την αυτο-επιλογή (ή αντίστοιχα τον αυτο-αποκλεισμό), την οργανωσιακή αφοσίωση, την 

εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση και την εργασιακή επιβίωση.  

Κατά την άποψή μας η multi-modal συνέντευξη φαίνεται να χρησιμοποιεί μία μεγάλη γκάμα 

από τεχνικές και για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι συνεισφέρει πολλαπλά στην συλλογή 

ουσιαστικών πληροφοριών από τον υποψήφιο.  

 

Β. 2. Τα είδη των συνεντεύξεων ως προς τον αριθμό των συνεντευκτών 

Β. 2. 1. Ατομική συνέντευξη  

 Στην ατομική συνέντευξη δίνεται η καλύτερη ευκαιρία για δημιουργία καλής σχέσης, 

για ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, για αξιοποίηση του χρόνου για προσωπική 

επαφή, καθώς ο υποψήφιος έχει να αντιμετωπίσει μόνο έναν συνεντευκτή. Επίσης 

είναι συνήθως η πιο ικανοποιητική μέθοδος για τον υποψήφιο, καθώς έχει να 

συντονίσει τις κεραίες του μόνο με έναν συνεντευκτή και νιώθει πιο άνετα να κάνει 

ερωτήσεις. Είναι η λιγότερο επίσημη.  

 Σύμφωνα με τους Torrington & Hall (1998) στην ατομική συνέντευξη  μειονέκτημα 

αποτελεί ότι ο οργανισμός βασίζεται στην κρίση ενός μόνο συνεντευκτή, παρόλο ότι 

αυτό μπορεί να μετριαστεί από πολλαπλές ατομικές συνεντεύξεις. Επίσης πιθανόν οι 
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υποψήφιοι να νιώθουν ότι δεν ασχολήθηκε ο οργανισμός επαρκώς μαζί τους. Οι 

οργανισμοί συνηθίζουν την ατομική συνέντευξη όταν πρόκειται για προσλήψεις 

χαμηλόβαθμου προσωπικού, ενώ τα πάνελ όταν πρόκειται για πρόσληψη στελεχών. 

 

Β. 2. 2. Διαδοχικές συνεντεύξεις:  

 Συνήθως πρόκειται για δύο συνεντεύξεις για χαμηλόβαθμο και μεσαίου βαθμού 

προσωπικό και περισσότερες όταν αφορούν στελέχη, μία συνέντευξη με τον άμεσο 

προϊστάμενο και μία με τον υπεύθυνο ανθρωπίνων πόρων ή τον γενικό διευθυντή.  

 Σύμφωνα με τους Torrington & Hall (1998), αυτές οι συνεντεύξεις είναι χρήσιμες, 

γιατί δίνουν την ευκαιρία στον εργοδότη για μία ευρύτερη εικόνα και επιτρέπουν 

στον υποψήφιο να έχει επαφή με περισσότερους δυνητικούς συναδέλφους. 

Ένα ζήτημα που χρειάζεται να προσεχθεί σε αυτές τις συνεντεύξεις είναι η οργάνωση 

και ο χρόνος που απαιτείται τόσο από τον υποψήφιο όσο και από τον εργοδότη. Ο 

υποψήφιος χρειάζεται να είναι αφοσιωμένος καθώς θα δίνει τις ίδιες πληροφορίες 

επανειλημμένα και πιθανόν, λόγω κούρασης, η απόδοσή του θα μειωθεί.  

 

Β. 2. 3. Συνέντευξη από ομάδα συνεντευκτών 

 Το θετικό αυτής της μεθόδου είναι ότι οι κρίσεις μεταξύ των συνεντευκτών μπορούν 

να διασταυρωθούν και να συζητηθούν και ο χρόνος που χρειάζεται είναι πολύ 

λιγότερος από ό,τι στις διαδοχικές συνεντεύξεις. Σύμφωνα με τον Muir (1988), με τις 

συνεντεύξεις σε πάνελ, η πιθανότητα για στερεοτυπικές αντιλήψεις μειώνεται, 

διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος γίνεται αποδεκτός από το σύνολο του οργανισμού και 

ο ίδιος ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μία καλύτερη αίσθηση για τον 

οργανισμό συνολικά.  

 Το αρνητικό είναι ότι ένα πάνελ υπάρχει κίνδυνος να μοιάσει με δικαστήριο, να μη 

δώσει ευκαιρία για ουσιαστική αλληλεπίδραση με τον υποψήφιο και να τείνει προς 

μία πολύ αυστηρή διαδικασία. Όμως, τα θετικά της συνέντευξης σε πάνελ μπορούν 

να διασφαλιστούν και τα αρνητικά να ελαχιστοποιηθούν, εάν οι συνεντευκτές είναι 
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καλά εκπαιδευμένοι και η συνέντευξη είναι καλά οργανωμένη και αποτελεί μέρος 

μίας δομημένης διαδικασίας, όπως περιγράφεται από τον Campion et al. (1988).   

 

 

Γ. Η χρησιμότητα της συνέντευξης στην πράξη 

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η εγκυρότητα δομής (construct validity) της συνέντευξης 

επιλογής, το κατά πόσο δηλαδή η συνέντευξη μετρά όντως αυτό που έχει στόχο. Η 

εγκυρότητα δομής προκύπτει όταν  αξιολογήσεις του υποψηφίου που προκύπτουν από τη 

συνέντευξη, συσχετίζονται με αξιολογήσεις του ίδιου υποψηφίου που προκύπτουν από τη 

χρήση άλλων εργαλείων επιλογής (πχ. γραπτά τεστ γνώσεων) ή άλλων εργαλείων 

αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται τί τελικά αποτυπώνεται, τί καθρεφτίζεται στις 

αξιολογήσεις που προκύπτουν από τη συνέντευξη.  

Ο στόχος της συνέντευξης είναι η πρόβλεψη της καταλληλότητας του υποψηφίου, η 

μελλοντική του εργασιακή απόδοση. Τελικά όμως μπορεί να το κατορθώσει? Τί είναι αυτό 

που στην πραγματικότητα μετράται στο λίγο χρόνο της συνέντευξης? 

 

α. Αξιολόγηση γνώσης του αντικειμένου εργασίας και της νοημοσύνης 

 Οι δύο μετα-αναλύσεις των Huffcutt, Roth & McDaniel (1996) και των Salgado 

&Moscoco (2002) (βλ. Παράρτημα, σελ.133) βρήκαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ της 

απόδοσης στη συνέντευξη και σε τεστ νοημοσύνης (0.40), γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι η συνέντευξη παίζει το ρόλο ενός αρκετά καλά κρυμμένου τεστ 

νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, όσο λιγότερο δομημένη είναι μία 

συνέντευξη, τόσο περισσότερο φαίνεται να μετράει τη νοημοσύνη. Επίσης όσο 

περισσότερο μετράει τη νοημοσύνη, τόσο περισσότερο φαίνεται να προβλέπει την 

εργασιακή απόδοση (δηλ. τόσο πιο έγκυρη είναι).  Ενώ φαίνεται ότι η 

παραδοσιακή συνέντευξη μετρά τόσο καλά τη νοημοσύνη, πρέπει να σημειωθεί 

ότι αυτό δεν είναι ένας από τους αρχικούς στόχους της συνέντευξης. 
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 Η μετα-ανάλυση του Salgado & Moscoco (2002) δείχνει επίσης ότι οι δομημένες 

συνεντεύξεις μετρούν την γνώση του αντικειμένου εργασίας 

 

β. Αξιολόγηση της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Οι αξιολογήσεις στις μη-δομημένες συνεντεύξεις επηρεάζονται από στοιχεία που 

αφορούν τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας (άγχος, 

εξωστρέφεια, ανοικτότητα σε νέες εμπειρίες, ικανότητα να είναι κάποιος ευχάριστος, 

ευσυνειδησία), άσχετα με το αν αυτό είναι αρχικός στόχος του συνεντευκτή. 

 Οι αξιολογήσεις στη μη-δομημένη συνεντεύξη δείχνουν υψηλή συσχέτιση με τις 

δεξιότητες επικοινωνίας, το οποίο άλλωστε είναι σύμφυτο με τη φύση της, καθώς 

αποτελεί ένα είδος κοινωνικής συνάντησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δομημένες 

συνεντεύξεις επίσης έχουν υψηλή συσχέτιση με τις δεξιότητες επικοινωνίας, 

γεγονός που σημαίνει ότι οι αξιολογητές επηρεάζονται στις αξιολογήσεις τους από τις 

δεξιότητες επικοινωνίας των υποψηφίων, παρόλο ότι η δομημένη συνέντευξη θέλει 

να το αποφύγει. 

 Οι Gatewood & Field (2001), συνοψίζοντας τα συμπεράσματά τους όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά που μετρά η συνέντευξη, καταλήγουν σε ανάλογα συμπεράσματα με 

τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή ότι η συνέντευξη μετρά κοινωνικές 

δεξιότητες και εργασιακή ευσυνειδησία. Επίσης βασιζόμενοι σε έρευνες, 

καταλήγουν ότι η συνέντευξη μετράει με επιτυχία και τη γνώση του αντικειμένου 

εργασίας και επισημαίνουν ότι η συνέντευξη συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, 

ειδικά όταν η εργασία περιλαμβάνει την ικανότητα να δίνει κάποιος οδηγίες, να 

συμβουλεύει. Σε αυτή την περίπτωση η συνέντευξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί, 

ακριβώς επειδή είναι μία κοινωνική συνάντηση,  μπορεί να λειτουργήσει στην 

πράξη ως ένα τεστ προσομοίωσης εργασίας - η χρησιμότητά της βέβαια σε αυτή 

την περίπτωση εδραιώνεται μόνο εφόσον έχει διαπιστωθεί και η παράλληλη γνώση 

του αντικειμένου εργασίας. 

Τα παραπάνω ευρήματα κατά τη γνώμη μας φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

εργασία μας, γιατί καταδεικνύουν τη χρησιμότητα της συνέντευξης, ελεύθερης ή 

δομημένης για την αξιολόγηση του υποψηφίου στον Τομέα Υγείας, όπου οι δεξιότητες 
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επικοινωνίας είναι άκρως σημαντικές για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του χώρου, 

ασχέτως ειδικότητας.  

Το ζήτημα που ανακύπτει όμως από τη βιβλιογραφία είναι κατά πόσο αυτά αξιολογούνται με 

αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο με την ελεύθερη συνέντευξη, που συνήθως χρησιμοποιείται 

στην πράξη. Φαίνεται από τα ευρήματα ότι οι δομημένες συνεντεύξεις συμβάλλουν 

καλύτερα στην αξιολόγηση της γνώσης του αντικειμένου εργασίας και ότι αξιολογούν καλά 

τις κοινωνικές δεξιότητες του υποψηφίου. 

Όμως οι μη-δομημένες φαίνεται ότι είναι πιο χρήσιμες στην αξιολόγηση της 

προσωπικότητας και ότι αξιολογούν αρκετά καλά τις κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό το εύρημα 

σε συνδυασμό με την θέση του Fried (2005), ότι η μη-δομημένη συνέντευξη συμβάλλει πιο 

αποτελεσματικά στον διαχωρισμό των ακατάλληλων υποψηφίων, λόγω του ελεύθερου 

πεδίου δράσης που δίνεται στους συνεντευκτές, χρειάζεται να μας κάνει σκεπτικούς απέναντι 

στον πλήρη εξοβελισμό της ελεύθερης συνέντευξης, όταν ειδικά χρησιμοποιείται στον τομέα 

της υγείας και ακόμη περισσότερο στον τομέα της ψυχικής υγείας.  

 

γ. Αξιολόγηση της “οργανωσιακής συνείδησης” 

 Επίσης  οι Gatewood & Field (2001) αναφέρουν ότι, σύμφωνα με έρευνες, η 

συνέντευξη προσφέρει μία ευκαιρία για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή, όπου 

συζητιούνται θέματα όπως εργασιακές συνήθειες, καθήκοντα που έχουν 

διεκπεραιωθεί και εργασιακά περιβάλλοντα που έχει δοκιμάσει ο υποψήφιος. Με 

αυτόν τον τρόπο η συνέντευξη γίνεται μία ευκαιρία να αξιολογηθούν χαρακτηριστικά 

του υποψηφίου που αφορούν την ποιοτική του ενσωμάτωση στο σύνολο (good 

citizenship), που σημαίνει την ικανότητά του να εμπνέει εμπιστοσύνη, την 

ευσυνειδησία του, την σταθερότητα και την επιμονή του, καθώς  ζητιούνται κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης διευκρινίσεις ή περαιτέρω επεξηγήσεις από τον 

υποψήφιο. Ακριβώς επειδή η συνέντευξη δίνει την ευκαιρία για αλληλεπίδραση, 

πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις συνεντεύξεις σε ομαδικό πλαίσιο ως όχημα, 

ώστε οι συνεντευκτές να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των υποψηφίων όταν δρουν 

ως μέλη ομάδας.    
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 Ένα στοιχείο το οποίο παρομοιάζει με το παραπάνω, και με βάση τις έρευνες μπορεί 

επίσης να αξιολογηθεί στη συνέντευξη, είναι το κατά πόσο ο υποψήφιος ταιριάζει 

με τον οργανισμό (organization-fit). Οι Rynes και Gerhart (1990) αναφέρουν ότι οι 

συνεντευκτές από τον ίδιο οργανισμό συμφωνούν στις κρίσεις τους για το αν ο 

υποψήφιος ταιριάζει ή όχι με την κουλτούρα του οργανισμού, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η οργανωσιακή κουλτούρα δεν είναι μία ιδιοσυγκρασιακή έννοια, 

αλλά μία σημαντική παράμετρος που καθορίζει τις κρίσεις των συνεντευκτών στην 

επιλογή των υποψηφίων. 

 Ένα σημαντικό μέρος της έννοιας της εναρμόνισης με την κουλτούρα του 

οργανισμού (organisation fit) αποτελεί η ταύτιση αξιών (values congruence), που 

δείχνει το πόσο ο υποψήφιος ταυτίζεται με τον οργανισμό στο τί είναι σημαντικό 

στην εργασία.  Οι Cable & Judge (1997) αναφέρουν ότι οι συνεντευκτές μπορούσαν 

πράγματι να εκτιμήσουν αν οι αξίες των υποψηφίων εναρμονίζονταν με τις αξίες του 

οργανισμού. 

  Οι Latham και Skarlicki (1995) καταλήγουν ότι η συνέντευξη προβλέπει πολύ καλά 

την “οργανωσιακή συνείδηση” (organisational citizenship).  Με τον όρο αυτό 

εννοείται η διάθεση του υποψηφίου να δράσει πέρα από την περιγραφή θέσης, να 

βοηθήσει άλλους, να ακολουθήσει τους κανόνες εθελοντικά, και να στηρίξει τον 

οργανισμό δημοσίως – συμπεριφορές που στο σύνολό τους είναι ιδιαίτερα επιθυμητές 

από τον υποψήφιο. 

Η οργανωσιακή συνείδηση του υποψηφίου είναι πολύ σημαντική για την απόδοσή του στα 

περισσότερα εργασιακά πλαίσια. Στον τομέα υγείας, όπως αναφέρεται και στο πρώτο 

κεφάλαιο, η οργανωσιακή συνείδηση είναι από τα καθοριστικά στοιχεία για την επιλογή 

αλλά και για τη μετέπειτα πορεία του υποψηφίου. Κατά την άποψή μας, αυτό το 

χαρακτηριστικό είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί μέσα από μία δομημένη συνέντευξη. 

Χρειάζεται περισσότερη αλληλεπίδραση και διευκρινιστικές ερωτήσεις από αυτές που 

επιτρέπει μία δομημένη συνέντευξη, ώστε να γνωρίσει και να αξιολογήσει ο συνεντευκτής 

καλύτερα την συμπεριφορά και τη στάση του υποψηφίου σε προηγούμενα περιβάλλοντα.   

Ο Dipboye, υπέρμαχος της δομημένης συνέντευξης, παραδέχεται ότι ειδικά η ικανότητα 

ενσωμάτωσης του εργαζομένου στον οργανισμό γίνεται καλύτερα μέσα από μη-δομημένες 

συνεντεύξεις. 
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Δ. Κρίσιμα σημεία στην διεξαγωγή της συνέντευξης 

Μία ελλιπής συνέντευξη αφήνει άσχημες εντυπώσεις στους υποψηφίους, οι οποίες 

μεταφέρονται σε δυνητικούς υποψηφίους και πελάτες. Στη χειρότερη, αλλά όχι σπάνια,  

περίπτωση μπορεί να πλήξει σοβαρά τη φήμη της υπηρεσίας και να προκαλέσει ενστάσεις 

και δικαστικές αγωγές, οι οποίες μπορεί να κερδηθούν από τους υποψηφίους όταν οι 

συνεντεύξεις δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά. 

 

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της συνέντευξης  

Η συνέντευξη έχει δεχτεί ως μέθοδος πολλαπλές κριτικές τόσο για την αξιοπιστία της όσο 

και για την εγκυρότητά της. Μία μέθοδος είναι αξιόπιστη όταν δίνει τα ίδια αποτελέσματα 

κάθε φορά που χρησιμοποιείται στις ίδιες συνθήκες και έγκυρη όταν μετράει αυτό το οποίο 

σκοπεύει να μετρήσει.  

Οι Conway et al (1995) ανέλυσαν 160 έρευνες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

συνεντευκτές συμφωνούσαν κατά 77% όταν συμμετείχαν στην ίδια συνέντευξη, αλλά όταν 

έβλεπαν τον ίδιο υποψήφιο σε διαφορετικές συνεντεύξεις, συμφωνούσαν μόνο κατά 53%. Οι 

συγκεκριμένοι ερευνητές έχουν την άποψη ότι το 53% είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία 

που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των ερευνητών στην πράξη, γιατί ο υπόψηφιος από 

συνέντευξη σε συνέντευξη δεν μπορεί να έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Επίσης βρήκαν 

ότι οι συνεντεύξεις είναι πιο αξιόπιστες όταν βασίζονται στην ανάλυση της θέσης 

εργασίας (job analysis) και όταν οι συνεντευκτές είναι εξασκημένοι.  

Η αξιοπιστία της δομημένης συνέντευξης έχει αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από την 

αξιοπιστία της παραδοσιακής συνέντευξης, κυρίως επειδή σε αυτές χρησιμοποιούνται 

κλίμακες με σημεία συμπεριφορικής περιγραφής (Behaviourally based  scoring guides). Αυτό 

αποδεικνύεται από μία έρευνα των Latham and Saari (1984), που αφορούσε τις συνεντεύξεις 

που βασίζονται σε υποθετικές καταστάσεις – σενάρια (situational interviews). Στην αρχή οι 

συνεντευκτές έγραψαν τη γενική τους εντύπωση για κάθε υποψήφιο, χωρίς να 

χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης. Όταν οι συνεντευκτές αξιολόγησαν 

εκ νέου τους υποψηφίους με βάση τον συγκεκριμένο τρόπο, προέκυψαν αποτελέσματα 

υψηλότερης αξιοπιστίας και εγκυρότητας.   
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Μελέτες που αφορούν την εγκυρότητα της συνέντευξης επιβεβαιώνουν ότι οι δομημένες 

συνεντεύξεις διασφαλίζουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι οι παραδοσιακές. Δύο 

αναλύσεις (Wiesner & Cronshaw, 1988; Huffcutt & Arthur, 1994) δείχνουν ότι η εγκυρότητα 

είναι διπλάσια για τις δομημένες σε σχέση με τις ελεύθερες συνεντεύξεις. Η τρίτη ανάλυση 

(McDaniel et al., 1994) βρήκε μία μικρότερη διαφορά. Οι  Wiesner & Cronshaw βρήκαν 

επίσης ότι οι δομημένες συνεντεύξεις αποδίδουν εξίσου καλά είτε είναι ένας συνεντευκτής 

είτε περισσότεροι. Εδώ χρειάζεται να επισημανθεί ότι οι η ανάλυση των  McDaniel et al. 

(1994) καταλήγει σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι οι δομημένες φαίνονται πιο έγκυρες 

όταν γίνονται για ερευνητικούς λόγους, όταν όμως γίνονται για διοικητικούς λόγους έχουν 

το ίδιο καλά αποτελέσματα με τις μη-δομημένες.  

Σε κάθε περίπτωση οι δομημένες συνεντεύξεις που βασίζονται στην τυπική ανάλυση 

θέσης εργασίας, όντως καταλήγουν σε καλύτερα αποτελέσματα.  

Οι Cooper et al. (2003) καταλήγουν επίσης ότι η σχετικά χαμηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα 

της συνέντευξης είναι μέγιστης σημασίας και αποδίδεται συχνά στην έλλειψη δομής. Το 

αποτέλεσμα είναι οι διαφορετικοί συνεντευκτές να μην μπορούν να συμφωνήσουν στην 

αξιολόγηση των διαφορετικών υποψηφίων (αξιοπιστία μεταξύ των κριτών: inter-judge 

reliability). Αντίστοιχα, δυσκολίες προκύπτουν όταν οι συνεντευκτές αξιολογούν τον ίδιο 

υποψήφιο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις (αξιοπιστία στον ίδιο κριτή: intra-judge 

reliability).   

Επίσης ο Fried (2005) αιτιολογεί την αμφισβητούμενη  εγκυρότητα της συνέντευξης, δηλαδή 

το κατά πόσο μπορεί ως εργαλείο να προβλέψει την εργασιακή απόδοση, καθώς συχνά οι 

συνεντευκτές μπορεί να κάνουν ερωτήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την εργασία και 

τις οποίες δεν έχουν αποφασίσει εκ των προτέρων. Έτσι οι υποψήφιοι δεν έχουν την ευκαιρία 

να προβάλλουν τις ικανότητές τους και δεν δέχονται ίση μεταχείριση.  

 

Η αντικειμενικότητα 

O Herriot (1981, 1989), έχει επισημάνει το σημαντικό γεγονός ότι μία συνέντευξη είναι μία 

κοινωνική διαδικασία αλληλεπίδρασης και υπόκειται δυνητικά σε όλα τα προβλήματα που 

συνδέονται με τη λανθασμένη επικοινωνία και κρίση και από τα δύο μέρη. Ως τέτοια, η 

συνέντευξη είναι μία τεχνική επιλογής που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες σε σοβαρό 
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βαθμό. 

Βασισμένοι σε μία σειρά ερευνών, οι Anderson and Shackleton (1993) συνοψίζουν ως εξής 

τις βασικές αδυναμίες των συνεντεύξεων: 

 Η επίδραση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας: Οι συνεντευκτές μπορεί να 

θέσουν ερωτήσεις που είναι σχεδιασμένες να επιβεβαιώσουν αρχικές εντυπώσεις που 

έχουν σχηματίσει από τον υποψήφιο είτε πριν είτε στα πρώτα στάδια της συνέντευξης 

(Fiske and Neuberg, 1990)  

 Η επίδραση των στερεοτύπων: Οι συνεντευκτές μερικές φορές αποδίδουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μία συγκεκριμένη ομάδα. Σε ορισμένες χώρες το 

νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό όσον αφορά στερεοτυπικές αντιλήψεις όσον 

αφορά το φύλο, την φυλή, τη σωματική αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, το 

ιστορικό παραβατικής συμπεριφοράς. Παρόλ’ αυτά στερεοτυπικές αντιλήψεις 

υπάρχουν συνήθως για τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες.  

 Η επίδραση της πρώτης θετικής ή αρνητικής εντύπωσης : Επηρεασμένοι από την 

πρώτη εντύπωση, συχνά οι συνεντευκτές παραβλέπουν άλλα δείγματα του 

υποψηφίου και παραμένουν στην πρώτη θετική εντύπωση εξιδανικεύοντας τον 

υποψήφιο (Dipboye, Gaugler, & Hayes, 1990; Hake!, 1971; James, Campbell, & 

Lovegrove, 1984; Knicki & Lockwood, 1985; Kinicki, Lockwood, Hom, & Griffeth, 

1990; Shahani, Dipboye, & Gehrlein, 1992) ή στην πρώτη αρνητική (Rowe, 1989) 

απορρίπτοντάς τον συνολικά.  

 Η επίδραση της αντίθεσης: Η σειρά με την οποία βλέπει κανείς τους υποψηφίους 

μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει τους επόμενους (Burkhardt, Weider-

Hatfield, & Hocking, 1985; Cesare, Dalessio, & Tannenbaum, 1988).  

 Η επίδραση της ομοιότητας του υποψηφίου με τον συνεντευκτή: Συχνά οι 

συνεντευκτές προτιμούν υποψηφίους που θεωρούν ότι έχουν ένα παρόμοιο παρελθόν, 

επαγγελματική σταδιοδρομία, προσωπικότητα ή στάσεις που προσομοιάζουν με τις 

δικές τους (Graves & Powell, 1988; Milstein, Burrow, Wilkinson, & Kessen, 1976; 

Orpen, 1984). 

 Η επίδραση της προσωπικής έλξης: Οι συνεντευκτές μπορεί να επηρεαστούν στις 
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αποφάσεις τους με βάση το αν τους αρέσει προσωπικά ή όχι ο υποψήφιος (Anderson 

& Shackleton, 1990; Graves & Powell, 1988; Keenan, 1977; Raza & Carpenter, 

1987). 

 

Οι Cooper et al. (2003) επισημαίνουν δύο ακόμη κρίσιμα ζητήματα: 

 Το «θεμελιώδες λάθος της απόδοσης» (fundamental error of attribution) (Nisbett 

and Ross, 1980; Ross and Anderson, 1982). Αυτό αφορά την τάση των ανθρώπων να 

αποδίδουν τις αιτίες της συμπεριφοράς των άλλων στους ίδιους ως άτομα και να 

παραβλέπουν την επίδραση της συγκεκριμένης συνθήκης, η οποία τους επηρέασε στο 

να συμπεριφερθούν με το συγκεκριμένο τρόπο. Είναι δύσκολο να αποφύγει αυτό το 

λάθος ο συνεντευκτής, γιατί αυτό που μπορεί να παρατηρήσει είναι η 

συμπεριφορά του υποψηφίου, δεν μπορεί όμως να γνωρίζει τις δυνάμεις που την 

επηρεάζουν. 

 Άλλο σημείο που χρήζει προσοχής σε μία συνέντευξη είναι η «υποκειμενική 

πλαισίωση» (framing bias). Δηλαδή η φυσική τάση των ανθρώπων να 

αντιμετωπίζουν τα ίδια δεδομένα με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την οπτική τους 

γωνία. Στην περίπτωση των συνεντευκτών, η αγωνία για τις σοβαρές συνέπειες μίας 

αποτυχημένης επιλογής μπορεί να τους οδηγήσει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις 

αρνητικές πλευρές του υποψηφίου. Αυτό εξηγεί γιατί συχνά οι συνεντευκτές δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στις αρνητικές πλευρές του υποψηφίου (London and Hakel, 

1974). 

Άλλα προβλήματα που επισημαίνονται από τους Corbridge & Pilbeam (1998) και 

σχετίζονται με την υποκειμενικότητα και την έλλειψη δεξιοτήτων του συνεντευκτή είναι η 

μη καλή γνώση της θέσης εργασίας εκ μέρους του συνεντευκτή, η υπερβολική πίστη στην 

αποτελεσματικότητα της συνέντευξης, η υπερβολική αυτοπεποίθηση σε δεξιότητες 

συνέντευξης και οι παραλλαγές στη δομή της συνέντευξης. Δεν πρέπει να παραβλεφθούν 

θέματα όπως οι διακυμάνσεις στη συμπεριφορά του συνεντευκτή, η διάθεσή του, η πίεση 

του χρόνου, η σημασία ή το επείγον άλλων εργασιακών απαιτήσεων.  
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Ε. Παράγοντες που συμβάλλουν στην αξιοπιστία, εγκυρότητα και αντικειμενικότητα 

της συνέντευξης 

Ο Barclay (2001) μας θυμίζει ότι “η συνέντευξη είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος επιλογής, και 

ήρθε για να μείνει, άρα το ζητούμενο είναι πώς θα μεγιστοποιηθεί η αξία της”.  

Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα και έχουν γίνει αναφορές σε πολλά βιβλία σχετικά με την 

μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας της συνέντευξης ως εργαλείου επιλογής. Οι περισσότεροι 

ερευνητές αναφέρουν ως σημαντικό στοιχείο την ύπαρξη συγκεκριμένης δομής στη 

συνέντευξη πάνω σε ορισμένους άξονες, το είδος των ερωτήσεων, την εκπαίδευση των 

συνεντευκτών, τον αριθμό και τη σύσταση της ομάδας των συνεντευκτών και τη 

βαθμολόγηση. 

 

Ε.1. Η δόμηση της συνέντευξης  

Η δόμηση της συνέντευξης μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε να αποβεί ένα εργαλείο που θα 

προβλέπει την απόδοση του υποψηφίου στην εργασία. Για αυτό το λόγο ένας όλο και 

μεγαλύτερος αριθμός εργοδοτών ακολουθεί αυτή την προσέγγιση.  

Τα χαρακτηριστικά της δομημένης συνέντευξης, όπως και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά 

σημεία της, έχουν ήδη αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου. Το μόνο που θα επισημανθεί 

είναι ότι σύμφωνα με το CIPD (Chartered Institute for Personnel and Development), υπάρχει 

ο κίνδυνος η συνέντευξη να καταλήξει να είναι μία πολύ αυστηρή διαδικασία, κατά την 

οποία υπάρχει μικρό περιθώριο να ρωτήσει ο συνεντευκτής τον υποψήφιο επιπλέον 

ερωτήσεις, με αποτέλεσμα ο υποψήφιος να μη νιώθει άνετα. Για αυτό το λόγο κατά τη γνώμη 

μας χρειάζεται να τηρηθεί μία ισορροπία. 

 

Ε.2. Το είδος των ερωτήσεων 

Είναι σημαντικό οι ερωτήσεις να σχετίζονται άμεσα με την προηγούμενη εργασιακή και 

ακαδημαϊκή συμπεριφορά του υποψηφίου.  

Σύμφωνα με τους Gatewood & Field (2001) οι ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα και μόνο με 

την εργασία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι το πρώτο σε σημασία κριτήριο για την 
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αξιοπιστία της σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές. Οι ερωτήσεις αυτές χρειάζεται 

να αφορούν γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας (ο συνεντευκτής χρειάζεται 

να γνωρίζει το αντικείμενο ή να έχει μαζί του κάποιον που το γνωρίζει), δεξιότητες 

επικοινωνίας που σχετίζονται με την διεκπεραίωση των καθηκόντων που απαιτεί η θέση, 

καθώς επίσης και ερωτήσεις που αφορούν την «εταιρική» συνείδηση και την 

κινητοποίηση του υποψηφίου. Επιπλέον είναι σημαντικό να γίνονται πολλαπλές ερωτήσεις 

για την αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης δεξιότητας ή ικανότητας.  

Ειδικά στον Τομέα της Υγείας, επειδή υπάρχει μία άμεση σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της 

φροντίδας και τις συμπεριφορές των υπαλλήλων, ο Morgeson (2012) επισημαίνει ότι οι 

ερωτήσεις είναι αποτελεσματικές όταν ο συνεντευκτής αποσπά συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες σχετικά με προηγούμενες συμπεριφορές και ζητά παραδείγματα που θα 

φωτίζουν με ακρίβεια παλαιότερες στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την 

εργασία. 

O Dye (2007) εστιάζει σε ένα συχνό φαινόμενο στη συνέντευξη που χρειάζεται να 

προσεχθεί: υπάρχει ο κίνδυνος η προσοχή του συνεντευκτή να εστιαστεί στο πώς ο 

υποψήφιος φαίνεται ή πώς τα καταφέρνει την ώρα της συνέντευξης. Για αυτό το λόγο οι 

ερωτήσεις πρέπει να αναφέρονται σε απαιτήσεις της θέσης εργασίας που έχουν εκ των 

προτέρων οριστεί με ακρίβεια ως προς την απαιτούμενη συμπεριφορά και εκεί να 

εστιάζεται η προσοχή.  Επίσης επισημαίνει ότι όταν μεταξύ πολλών υποψηφίων, έχουν 

επιλεγεί οι δύο - τρεις καλύτεροι, τότε είναι σημαντικό να τεθούν “δύσκολες ερωτήσεις” 

και να δοθεί αρκετός χρόνος για εν τω βάθει και διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο συνεντευκτής 

δεν πρέπει να διστάζει να πει στους υποψηφίους ότι θεωρεί πως οι ερωτήσεις του δεν 

απαντήθηκαν επαρκώς και να έχει διερευνητική στάση.  

 

Ε.3. Η εκπαίδευση των συνεντευκτών 

Η εκπαίδευση των συνεντευκτών είναι ένας τρόπος να μειωθεί η υποκειμενικότητα με 

αντίστοιχη αύξηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της συνέντευξης. 

Οι Howard and Dailey (1979) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι η εκπαίδευση 

αποδείχθηκε εξαιρετικά βοηθητική, παρόλο ότι οι εκπαιδευόμενοι ήταν ήδη έμπειροι 

συνεντευκτές. Η εκπαίδευση εστίασε σε θέματα όπως τεχνικές ερώτησης, δόμηση της 
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συνέντευξης, παροχή στήριξης, δεξιότητες ακρόασης  και προσοχή σε σχετικό υλικό, με ένα 

μείγμα πρακτικής, συζήτησης, επίδειξης και ανατροφοδότησης.  

Οι Conway et al. (1995) ανέλυσαν 160 έρευνες και βρήκαν ότι η εκπαίδευση κάνει τη 

συνέντευξη πιο αξιόπιστη. Οι Huffcutt και Woehr (1999) συνέκριναν 52 μελέτες όπου οι 

συνεντευκτές ήταν εκπαιδευμένοι και 71 μελέτες όπου δεν ήταν και βρήκαν ότι η εκπαίδευση 

βελτιώνει σημαντικά την εγκυρότητα της συνέντευξης. Η έρευνα της Stevens (1998) δείχνει 

ότι οι βελτιώσεις συμβάλλουν, ώστε οι ερωτήσεις να είναι πιο ανοικτές, να διερευνούν και να 

εστιάζουν περισσότερο στην εργασιακή απόδοση και να μην ξεφεύγουν από τον κύριο στόχο.  

Οι Gatewood & Field (2001) καταλήγουν ότι τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης 

συνεντευκτών εστιάζουν στα εξής: το πώς δέχονται τις πληροφορίες, δηλαδή κατά πόσο 

μειώνουν το άγχος του υποψηφίου, αν δημιουργούν ένα καλό κλίμα και αν κρατούν αμείωτο 

το ενδιαφέρον τους παρόλη την κούραση, αν αφήνουν στην άκρη τις δικές τους προσδοκίες 

για να ακούσουν τον υποψήφιο,  το πώς αξιολογούν τις πληροφορίες, δηλαδή αν τους 

ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά τα συχνά λάθη που μπορεί να συμβούν στη συνέντευξη και 

σε μεθόδους αντιμετώπισης, το πώς συμπεριφέρονται την ώρα της συνέντευξης, δηλαδή 

τον τρόπο και την τεχνική που θέτουν τις ερωτήσεις και το πώς δομούν τη συνέντευξη. 

Κατά την άποψή μας, ενώ όλες οι έρευνες δείχνουν τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης, βασικά 

ζητήματα που θα ανέκυπταν στην πράξη είναι η ανεύρεση των κατάλληλων εκπαιδευτών, η 

εξασφάλιση των κονδυλίων αλλά κυρίως η κάμψη της αντίστασης, ειδικά των έμπειρων 

συνεντευκτών προκειμένου να δεχτούν ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε να τους φανεί 

χρήσιμη.  

 

Ε.4. Ο αριθμός και η σύσταση της ομάδας των συνεντευκτών 

Ο αριθμός των συνεντευκτών θεωρείται ότι παίζει ρόλο στην μεγαλύτερη αξιοπιστία της 

συνέντευξης και ότι μία καλή λύση αποτελεί μία ομάδα από τρεις έως πέντε συνεντευκτές, 

όταν οι δυνατότητες του οργανισμού το επιτρέπουν. Συνήθως αυτός ο αριθμός στον ιδιωτικό 

τομέα χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για πιο υψηλόβαθμα στελέχη. 

Οι Wiesner και Cronshaw (1988) συνέκριναν τις ατομικές συνεντεύξεις με τις συνεντεύξεις 

σε πάνελ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, στις παραδοσιακές μη-δομημένες 
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συνεντεύξεις δύο ή περισσότεροι συνεντευκτές καταλήγουν σε πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα από ό,τι ένας. 

Σύμφωνα με τον Cook (2005), πιθανόν δύο ή περισσότεροι συνεντευκτές έχουν περισσότερο 

χρόνο να κρατήσουν σημειώσεις, να ακούσουν τί έχει να πει ο υποψήφιος, να σχεδιάσουν 

την επόμενη ερώτηση, κλπ. Επίσης όταν πρόκειται για δύο ή περισσότερους συνεντευκτές, 

μειώνεται η πιθανότητα τα αποτελέσματα να επηρεάζονται από στερεοτυπικές αντιλήψεις. 

Πολλοί εργοδότες επιμένουν σε συνεντεύξεις σε πάνελ και επίσης φορείς που ασχολούνται 

με τις ίσες ευκαιρίες συστήνουν την χρήση τους.   

Σύμφωνα με τον Muir (1988), όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, με τις συνεντεύξεις σε 

πάνελ, εκτός του ότι μειώνεται η πιθανότητα για στερεοτυπικές αντιλήψεις, διασφαλίζεται 

ότι ο υποψήφιος γίνεται αποδεκτός από το σύνολο του οργανισμού και ο ίδιος ο υποψήφιος 

έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μία καλύτερη αίσθηση για τον οργανισμό συνολικά.  

Επίσης παίζει ρόλο η σύσταση της ομάδας των συνεντευκτών. Είναι σημαντικό να 

περιλαμβάνονται στην ομάδα και άτομα με το ίδιο αντικείμενο εργασίας, όπως και αυτοί που 

αποτελούν τους άμεσους προϊσταμένους. Η αξιοποίηση ομότιμων συναδέλφων παίζει θετικό 

ρόλο για δύο λόγους: οι υπάλληλοι νιώθουν ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ομάδας και 

οι νέοι υποψήφιοι υποστηρίζονται συνήθως περισσότερο από τους συναδέλφους τους εάν 

άτομα της ίδιας ειδικότητας έχουν συμμετάσχει στην επιλογή τους. Η γνώση της θέσης 

εργασίας από τους συνεντευκτές επίσης παίζει σημαντικό ρόλο. Κάθε μέλος της ομάδας των 

συνεντευκτών θα έπρεπε να έχει γνώσεις για την θέση και να αντιπροσωπεύει διαφορετικές 

οπτικές γωνίες, που αντανακλούν τις διαφορετικές οπτικές της εταιρείας. 

Αν και η χρήση πολλαπλών συνεντευκτών ανεβάζει το κόστος σε χρήμα και χρόνο, οδηγεί σε 

ασφαλέστερα αποτελέσματα και σε αποδοχή του προσωπικού από τους νέους υπαλλήλους. 

 

Ε. 5. Η βαθμολόγηση 

Η ύπαρξη βαθμολόγησης θεωρείται από κάποιους ερευνητές ως παράγων που συντελεί στην 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και στην αξιοπιστία της συνέντευξης.  

Οι Taylor & Small (2002) βρήκαν ότι συνεντεύξεις που χρησιμοποιούσαν κλίμακες 

κατάταξης είχαν μεγαλύτερη εγκυρότητα σε σχέση με αυτές που δεν χρησιμοποιούσαν. 
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Χρειάζεται να σημειωθεί ότι όλες οι συνεντεύξεις της έρευνας των Taylor & Small ήταν 

δομημένες. O Cook (2005) σημειώνει ότι εύλογα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι μη-

δομημένες συνεντεύξεις αξιοποιούν ένα είδος αποτελεσματικής κατάταξης, γεγονός που 

δεν συμπεραίνεται από την έρευνα των Taylor & Small.  

Ένα σημαντικό στοιχείο που αναφέρουν οι Gatewood & Field (2001) είναι ότι με την ύπαρξη 

βαθμολόγησης, εκτός της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της συνέντευξης, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά από τους υποψηφίους και 

επίσης πιο αδιάβλητα σε ενστάσεις. 

 

Ερευνήθηκε επίσης το κατά πόσο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση το να 

κρατά ο συνεντευκτής σημειώσεις. Οι Huffcutt and Woehr (1999) συνέκριναν 55 μελέτες 

όπου δεν κρατούσαν οι συνεντευκτές σημειώσεις με 68 όπου κρατούσαν. Οι σημειώσεις 

φάνηκε να αυξάνουν σημαντικά την εγκυρότητα της συνέντευξης.  

Στην έρευνα του Burnett et al (1998)  φάνηκε ότι το είδος των σημειώσεων παίζει ρόλο. Το 

τί είπε ο υποψήφιος συνέβαλε σε πιο ακριβή αξιολόγηση και όχι το τί έκανε (πχ. αν είχε 

βλεμματική επαφή).  O Cook (2005) αναφέρει ότι στις πραγματικές συνεντεύξεις, ο 

συνεντευκτής δεν έχει πολύ χρόνο να σημειώνει καθώς πρέπει να ρωτά, να σκέφτεται 

επιπλέον ερωτήσεις, να έχει τον έλεγχο της συνέντευξης. 

 

 

 

ΣΤ. Το χάσμα ανάμεσα στα συμπεράσματα των ερευνών και στις πραγματικές επιλογές 

των στελεχών που διεξάγουν τις συνεντεύξεις: η ερμηνεία του Dipboye 

Στην πράξη παρόλα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν για τη δομή και το σχεδιασμό των 

συνεντεύξεων, τα στελέχη δεν λαμβάνουν υπόψη τους συνήθως αυτά τα ευρήματα και 

προτιμούν να διεξάγουν τις συνεντεύξεις με βάση τις δικές τους αντιλήψεις, την μέχρι τώρα 

εμπειρία τους και τη διαίσθησή τους.  



62 

 

Σύμφωνα με την Klehe (2004), όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο που αφορά την 

αξιολόγηση των μεθόδων επιλογής, το χάσμα ανάμεσα στο τί λένε οι έρευνες και στο τί 

υιοθετείται στην πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλο όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής 

προσωπικού. Η ερευνήτρια αποδίδει αυτό το χάσμα σε οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις 

που δέχονται οι οργανισμοί όταν είναι να λάβουν αποφάσεις για την επιλογή του  

προσωπικού τους, πιέσεις τις οποίες συχνά οι ερευνητές δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη 

τους. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τη Klehe είναι ότι τελικά οι οργανισμοί όταν αποφασίζουν 

τις διαδικασίες επιλογής τους, πρώτο στόχο τους έχουν  να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

πιέσεις και μετά να αξιοποιήσουν τα δεδομένα των ερευνών. Στην πράξη είτε αρνούνται να 

τα εφαρμόσουν, είτε τα αποφεύγουν με πλάγιους τρόπους, είτε κάνουν διάφορους χειρισμούς 

για να τα προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες.  

Η παραπάνω γενικότερη θέση της Klehe έρχεται να πάρει μία πολύ πιο συγκεκριμένη μορφή 

με την τοποθέτηση του Dipboye. Ο λόγος που επιλέγουμε να αναφερθούμε στην άποψη του 

Dipboye είναι γιατί θεωρούμε σημαντικό ότι συνειδητοποιεί ότι το αντικείμενο της έρευνάς 

του, η συνέντευξη, δεν έχει κανένα νόημα αν το δει ξεκομμένο από τους ανθρώπους, τα 

πρόσωπα που αναλαμβάνουν να το εφαρμόσουν και για αυτό το λόγο μελετά τους στόχους 

και τις ανάγκες που εξυπηρετούν οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες. 

Ο Dipboye ασχολείται πιο συγκεκριμένα με τη δομή της συνέντευξης επιλογής προσωπικού 

και με το χάσμα που υπάρχει, όχι μόνο μεταξύ ερευνητών και στελεχών, αλλά και στο 

εσωτερικό ενός οργανισμού. Επισημαίνει ότι συνήθως οι υπεύθυνοι των Ανθρωπίνων Πόρων 

πείθονται από τα ευρήματα των ερευνών για την αξιοπιστία της δομημένης συνέντευξης και  

εισηγούνται την εφαρμογή της, χωρίς όμως να πείθουν τα στελέχη για τη χρησιμότητά της. Ο 

Dipboye, αν και υπέρμαχος της δομημένης συνέντευξης, όπως σύσσωμοι οι ερευνητές, 

αναγνωρίζει παρόλα αυτά ότι τα στελέχη έχουν λόγους να προτιμούν τη μη-δομημένη 

συνέντευξη και συνεισφέρει με μία πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία. 

Αναγνωρίζει ότι στην πράξη οι μάνατζερ είτε δεν τις χρησιμοποιούν, είτε αφού τις 

εφαρμόσουν αρχικά, μετά σταδιακά δεν τηρούν τις βασικές τους αρχές, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η αξιοπιστία των δομημένων συνεντεύξεων. Αυτό το αποδίδει ο ερευνητής σε μία 

τάση που έχουν αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις να μη λαμβάνουν υπόψη τόσο τα 
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στατιστικά δεδομένα και να μην ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες, όταν είναι ειδικοί και 

νιώθουν ότι η διαίσθησή τους τούς έχει βγάλει σε σωστό δρόμο μέχρι τώρα.  

Επίσης αναφέρει ότι τα στελέχη θεωρούν ότι με τις μη-δομημένες βρίσκουν άτομα που 

ταιριάζουν καλύτερα στο εργασιακό πλαίσιο, ότι μπορούν να είναι πιο δίκαιοι καθώς έχουν 

πιο ανοικτή και λιγότερο τυπική επικοινωνία με τους υποψηφίους. Επιπλέον θεωρούν ότι 

οι μη-δομημένες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να μεταφέρουν στους υποψηφίους 

τις αξίες ενός  οργανισμού ενώ οι δομημένες δίνουν έμφαση στις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες και αποθαρρύνουν αυτό το μείγμα των αυθόρμητων συμπεριφορών που είναι 

τόσο σημαντικό και αναδεικνύεται στις μη-δομημένες. Τέλος με τις μη-δομημένες 

συνεντεύξεις, σύμφωνα με τον ερευνητή, τα στελέχη παίρνουν μεγαλύτερη προσωπική 

ικανοποίηση και διατηρούν την εξουσία τους . 

Καταλήγοντας ο Dipboye μας θυμίζει ότι οι οργανισμοί είναι σύνθετα συστήματα και 

χρειάζεται αυτό να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν εισάγονται δομημένες διαδικασίες 

επιλογής. Γιατί παρόλα τα πλεονεκτήματά τους, αυτές οι  διαδικασίες αντιπαρατίθενται σε 

άλλες ανάγκες αυτών των συστημάτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά οι συνεντευκτές 

στην πράξη αποκλίνουν σταδιακά  από τις βασικές αρχές των δομημένων συνεντεύξεων 

για να υπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς, πρώτα από όλα το να μεταφέρουν το 

πνεύμα, τις αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού στους υποψηφίους. 

Η λύση για τον Dipboye είναι οι οργανισμοί να υιοθετήσουν τις δομημένες συνεντεύξεις, 

γιατί αυτές οδηγούν σε πιο αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα και είναι πιο δίκαιες για τους 

υποψηφίους, αλλά και γιατί κλείνουν το πεδίο δράσης σε όσους θέλουν να ασκήσουν 

πολιτικές πιέσεις. 

Όμως, αναγνωρίζει ότι θα πρέπει οι δομημένες αυτές διαδικασίες να μπορούν να 

αξιολογήσουν το πόσο ταιριάζει ο υποψήφιος με το εργασιακό πλαίσιο. Είναι  βασικό 

ζήτημα να μην αναλαμβάνουν μόνοι τους οι εργαζόμενοι στα Τμήματα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων το σχεδιασμό και το περιεχόμενο των ερωτήσεων, ειδικά αν  είναι 

αποκομμένοι από την διοίκηση ανθρώπων στην καθημερινότητα ενός οργανισμού.  

Αυτοί που θα έχουν την ευθύνη της επιλογής και της διοίκησης του προσωπικού είναι 

αυτοί που θα πρέπει να λάβουν μέρος και στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων, ώστε αυτές να αντανακλούν την οργανωσιακή κουλτούρα αλλά και τις 
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κυρίαρχες υπο-κουλτούρες, να συμπεριλάβουν την εργασιακή απόδοση όπως ορίζεται από το 

εργασιακό πλαίσιο, τα προσωπικά χαρακτηριστικά που είναι πιο επιθυμητά, στοιχεία που οι 

δομημένες συνεντεύξεις έχουν παραμελήσει ή εξοβελίσει.  

Επίσης μία άλλη λύση που προτείνει ο Dipboye είναι να υπάρχουν σε κάποιο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα και στοιχεία από multi-modal συνεντεύξεις, στις οποίες διευκολύνεται η 

επαφή και χαλαρή επικοινωνία με τον υποψήφιο.  

Όπως πολύ εύστοχα τονίζει ο Dipboye, “Όσο σημαντικό επίτευγμα και αν αποτελούν, οι 

δομημένες συνεντεύξεις θα περάσουν από ανθρώπινα χέρια και συνεπώς στην πράξη θα 

διαφοροποιηθούν πολύ από τον αρχικό τους σχεδιασμό. Είναι πολύ απλοϊκό να νομίζει 

κανείς ότι αυτοί που θα τις εφαρμόσουν θα έχουν τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και αυτοί 

που τις σχεδίασαν.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στόχος και σκοποί της έρευνας 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσουμε ποια είναι η συμβολή της  συνέντευξης 

ως εργαλείου επιλογής προσωπικού σε  υπηρεσίες υγείας, βασιζόμενοι στις απόψεις και 

εμπειρίες διευθυντικών στελεχών του χώρου.  

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να ερευνήσουμε πώς τα διευθυντικά στελέχη αξιολογούν 

τη δυσκολία της αντικειμενικότητας κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης και πώς θεωρούν 

ότι τη διασφαλίζουν και επίσης πώς παρουσιάζουν τη θέση εργασίας κατά τη συνέντευξη 

στους υποψηφίους. 

 

Επιλογή συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης 

Επιλέξαμε την ποιοτική μεθοδολογία έναντι της ποσοτικής γιατί λόγω της φύσης του 

θέματός μας, το δείγμα στο οποίο θα απευθυνόμασταν θα ήταν μικρό σε αριθμό. Οπότε 

γνωρίζαμε από την αρχή ότι δεν θα μπορούσαμε να ποσοτικοποιήσουμε τα συμπεράσματά 

μας. Αποφασίσαμε να αντλήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος πληροφορίες, τις οποίες θα 

μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Επίσης στόχος ήταν να φωτίσουμε την άποψη και την 

εμπειρία του κάθε στελέχους, ακόμη και όταν αυτή δεν συγκλίνει με τις υπόλοιπες, γιατί 

θεωρούσαμε ότι η κάθε μία έχει το δικό της ειδικό βάρος, τη δική της σημασία και 

συμβάλλει σε μία συνολικότερη θεώρηση του υπό έρευνα θέματος.  

Στην ποιοτική έρευνα, επισημαίνει ο Bryman (1988), στόχος είναι να διερευνηθεί ένα θέμα 

σε μικρότερη κλίμακα και να επικεντρωθεί η προσοχή στην υποκειμενικότητα της 

ανθρώπινης εμπειρίας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς θα περιγραφούν, θα αναλυθούν 

και θα ερμηνευθούν τα κοινωνικά φαινόμενα, οι συμπεριφορές των ομάδων και των 

ανθρώπων και να βρεθούν οι λόγοι (τα “γιατί”) και οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

όλα αυτά λαμβάνουν χώρα (τα “πώς”). Τα εργαλεία έρευνας που θα χρησιμοποιηθούν 

χρειάζεται να χαρακτηρίζονται από ανοικτότητα και ευελιξία προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η συλλογή των ποιοτικών στοιχείων.  
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Σύμφωνα με τους Rubin & Rubin (2005), η ποιοτική έρευνα δεν είναι απλώς μία διαδικασία 

μάθησης πάνω σε ένα ζήτημα, αλλά επίσης μία διαδικασία μάθησης για το τί είναι 

σημαντικό για αυτούς στους οποίους η έρευνα απευθύνεται. 

 

Από τις τεχνικές της ποιοτικής έρευνας επιλέξαμε τη συνέντευξη, για τους παρακάτω 

λόγους: 

Το δείγμα μας ήταν μικρό (έξη άτομα, τρεις από τον ιδιωτικό και τρεις από τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα), οπότε υπήρχε η δυνατότητα να γίνει γνωριμία και επαφή από κοντά. 

Θεωρήσαμε ότι η γνωριμία και αλληλεπίδραση μεταξύ της ερευνήτριας και του εκάστοτε 

ερωτώμενου μέσω της συνέντευξης θα συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός ικανού βαθμού 

εμπιστοσύνης, ώστε να αντλήσουμε υλικό που, κατά το δυνατόν, ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, κυρίως επειδή επρόκειτο για ένα ευαίσθητο θέμα όπως οι διαδικασίες 

επιλογής προσωπικού, και πιο συγκεκριμένα οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού, 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα πάντα “κεκλεισμένων των θυρών” και είναι αυστηρά 

απόρρητες. 

Επίσης θέλαμε την γνωριμία και επαφή με άτομα με πολύ συγκεκριμένο προφίλ (να έχουν 

εμπειρία στις προσλήψεις αλλά ταυτόχρονα και πολύχρονη εμπειρία στην διοίκηση στον 

Τομέα Υγείας και να προέρχονται από τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα).  

 

Αποφύγαμε την αποστολή ερωτηματολογίου με ανοικτές ή ημι-δομημένες ερωτήσεις, γιατί 

θεωρήσαμε ότι ένα ερωτηματολόγιο δεν θα αντανακλούσε τον πλούτο της εμπειρίας τους και 

θα έκανε πιο φτωχά τα ευρήματα και συνεπώς τα συμπεράσματά μας, καθώς στο γραπτό 

λόγο ο συνεντευξιαζόμενος δεν παραθέτει συνήθως προβλήματα ή αμφιβολίες στο βαθμό 

που θα το κάνει στην διαπροσωπική επαφή. Επίσης δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε το 

ποιος θα το συμπλήρωνε και πότε.   
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Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους διαχωρίζουν οι ερευνητές της ποιοτικής 

έρευνας τη συνέντευξη ως προς τη δομή της. Ένας κλασικός διαχωρισμός (Britten, N., 

1999) είναι ο εξής: 

 Δομημένη: βασίζεται σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και οι αντίστοιχες 

απαντήσεις δεν είναι ελεύθερες αλλά περιορίζονται από τις επιλογές του ερευνητή 

 Ημι-δομημένη: οι ερωτήσεις είναι δομημένες, αλλά οι απαντήσεις είναι ανοιχτές 

 Ανοιχτή: έχει τη μορφή ελεύθερης συζήτησης 

Από τα τρία παραπάνω είδη συνέντευξης, επιλέξαμε την ημι-δομημένη συνέντευξη, γιατί 

θέλαμε: 

 οι ερωτήσεις μας να αποτελέσουν ένα οδηγό χωρίς όμως να δεσμεύουν απόλυτα και 

να περιορίζουν τον ερωτώμενο  

 να μπορούμε κατά την διάρκεια της συνομιλίας να θέτουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις  

 να θέσουμε και κάποιες ανοικτές ερωτήσεις στο τέλος, σε περίπτωση που υπήρχαν 

σκέψεις, παρατηρήσεις των στελεχών που αφορούσαν εν γένει την διαδικασία 

επιλογής, τις οποίες εμείς δεν θα είχαμε προβλέψει με τις ερωτήσεις μας. 

Δόθηκε έτσι ο χώρος, εκτός από τις ερωτήσεις  που είχαν αποφασιστεί εκ των προτέρων, να 

θιγούν και άλλα θέματα που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της συνέντευξης, βασικό 

χαρακτηριστικό της ημι-δομημένης συνέντευξης. 

Η δομημένη δεν επελέγη γιατί  θα περιόριζε το βαθμό ελευθερίας που χρειαζόμασταν, ώστε 

να διερευνήσουμε το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος, όταν υπήρχε το περιθώριο για κάτι τέτοιο 

στην επαφή με τον ερωτώμενο. 

Η ελεύθερη ή αλλιώς μη-δομημένη συνέντευξη δεν επελέγη γιατί θεωρήσαμε ότι δεν ήταν 

η κατάλληλη για το θέμα υπό έρευνα. Θέλαμε να θιγούν οπωσδήποτε κάποια συγκεκριμένα 

ερωτήματα. Άλλωστε η ελεύθερη προϋποθέτει έναν έμπειρο συνεντευκτή, που μπορεί να 

χειριστεί αποτελεσματικά την ροή μίας ελεύθερης συζήτησης, εμπειρία όμως την οποία δεν 

διαθέταμε. Οπότε υπήρχε ο κίνδυνος να πελαγοδρομήσουμε κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης και μετά να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα που θα προέκυπταν. 
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Υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο ως οδηγός συνέντευξης με τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Η συνέντευξη έχει συγκεκριμένη προ-αποφασισμένη δομή, πχ. συγκεκριμένες 

ερωτήσεις για όλους τους υποψηφίους, ή διεξάγεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο και 

γιατί? 

 Για ποιους λόγους κυρίως χρησιμοποιείτε τη συνέντευξη στην επιλογή του 

προσωπικού? 

 Αξιοποιείτε τη συνέντευξη για να παρουσιάσετε στους υποψηφίους αναλυτικά την 

θέση εργασίας? Αν ναι, ποια σημεία θεωρείτε ότι πρέπει να τονιστούν και γιατί? 

 Με βάση την εμπειρία σας, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είστε αντικειμενικοί 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον υποψήφιο? 

 Με ποιους τρόπους προσπαθείτε να διασφαλίσετε κατά το δυνατόν την 

αντικειμενικότητα?  

 Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε για την διαδικασία της συνέντευξης 

στην υπηρεσία σας? 

 

Η κάθε συνέντευξη μαγνητοφωνήθηκε ύστερα από άδεια του συνεντευξιαζόμενου. Δεν είχε 

κανείς αντίρρηση ως προς αυτό. Τονίσαμε στους ερωτώμενους ότι οι ερωτήσεις 

προτείνονται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν. Διευκρινίστηκε ότι αποτελεί μέρος 

της διαδικασίας η χρήση του δικαιώματος από την πλευρά του ερωτώμενου να παύσει για 

μία συγκεκριμένη απάντηση η μαγνητοφώνηση. Δεν ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης από κάποιον ερωτώμενο να διακοπεί η μαγνητοφώνηση. Μετά από κάθε 

συνέντευξη, γινόταν η απομαγνητοφώνηση του αντίστοιχου αρχείου ήχου και το γραπτό 

κείμενο αποτέλεσε την βάση της έρευνάς μας.  

Μετά προχωρήσαμε στην ανάλυση των δεδομένων ακολουθώντας τα εξής βήματα 

(:Μαντζούκας, Σ., 2007):  

Εξοικειωθήκαμε με το υλικό: Αφού μελετήσαμε πολλές φορές τα απομαγνητοφωνημένα 

κείμενα των συνεντεύξεων, καταγράψαμε τις βασικές ιδέες και τα νοήματα που 

επανεμφανιζόντουσαν. 
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Προχωρήσαμε στην κωδικοποίηση: Στα αποσπάσματα των κειμένων που είχαν ανάλογο 

περιεχόμενο δώσαμε μία ονομασία/κωδικό, πχ. «έλεγχος κινήτρου του υποψηφίου» ή 

«συνεργασία μεταξύ των συνεντευκτών».  

Εντάξαμε σε ευρύτερες θεματικές ενότητες το υλικό μας: Αυτούς τους επιμέρους 

κωδικούς τους ομαδοποιήσαμε σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, που όπως ήταν 

αναμενόμενο, συνέπιπταν με τις ερωτήσεις που είχαμε κάνει. Βέβαια τα αποσπάσματα των 

κειμένων που αντιστοιχούσαν σε μία ερώτηση / θεματική ενότητα συχνά ήταν διάσπαρτα 

μέσα στη συνέντευξη, γιατί οι συνεντευξιαζόμενοι επανερχόντουσαν ξανά σε προηγούμενα 

θέματα κατά τη ροή της συνέντευξης.  

Επίσης προέκυψαν και αναφορές σε άλλα κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τη 

συνέντευξη επιλογής από τις πληροφορίες των συνεντευξιαζομένων, οι οποίες δεν 

αφορούσαν δικές μας ερωτήσεις και αποτέλεσαν μία νέα θεματική ενότητα. 

Δημιουργήσαμε έναν κατάλογο που αντανακλά όλη αυτή την κωδικοποίηση, η οποία 

στην ουσία είναι τα περιεχόμενα του 4ου κεφαλαίου που αφορά την παρουσίαση του 

ερευνητικού υλικού (όπως εμφανίζονται στην αρχή της εργασίας μας στον Κατάλογο 

Περιεχομένων).  

Για την παρουσίαση του υλικού σε κάθε ενότητα, παραθέταμε κάποια από τα αποσπάσματα 

των συμμετεχόντων, κάναμε το δικό μας σχολιασμό ή ανάλυση και παραθέταμε 

βιβλιογραφικές αναφορές, που ερχόντουσαν σε συμφωνία ή σε αντίθεση με το ερευνητικό 

υλικό (Εisner, 1991). 

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία καταλήξαμε στα συμπεράσματα, εντοπίσαμε τους 

περιορισμούς και τις αδυναμίες της έρευνάς μας, τις περαιτέρω προοπτικές για έρευνα και 

καταθέσαμε τις προτάσεις μας. 

 

Η επιλογή του δείγματος 

Όσον αφορά την επιλογή του δείγματος, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε στελέχη 

υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα του Νομού 

Θεσσαλονίκης, στις οποίες αξιοποιείται η συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής προσωπικού και 
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να δούμε αν συγκλίνουν οι απόψεις και εμπειρίες τους στο υπό έρευνα θέμα ή αν 

διαφοροποιούνται και πότε.  

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, στείλαμε επιστολή αναφέροντας το θέμα και το στόχο της 

έρευνας και τις ερωτήσεις της συνέντευξης (τονίζοντας ότι είναι προτεινόμενες και όχι 

δεσμευτικές) στις εξής ιδιωτικές υπηρεσίες / ομίλους: 

Όμιλος Euromedica, Όμιλος Βιοϊατρική, Διαβαλκανικό Κέντρο, Άγιος Λουκάς, Κλινική 

Γένεσις, Γενική Κλινική, Κλινική Σαραφιανός, Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή, Κέντρο 

Αποκατάστασης Ευεξία και Κέντρο Αποκατάστασης Αναγέννηση.  

Ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας τρεις διευθύνοντες σύμβουλοι, ένας από Ιατρικό Όμιλο, 

ένας από Κλινική και ένας από Κέντρο Αποκατάστασης. 

Όσον αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απευθυνθήκαμε σε διευθυντικά στελέχη 

υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειές τους και 

προσφέρουν προγράμματα απεξάρτησης, μείωσης της βλάβης μέσω της υποκατάστασης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και οικογενειακής υποστήριξης. Επιλέξαμε αυτές τις υπηρεσίες 

γιατί σε αυτές ο νομοθέτης δίνει μία μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις διαδικασίες 

επιλογής του ιατρικού, νοσηλευτικού και θεραπευτικού προσωπικού. Λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης του πληθυσμού – στόχου, τους δίνει την ευχέρεια να διενεργούν και συνεντεύξεις για 

την τελική επιλογή προσωπικού εκτός από την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των 

υποψηφίων.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο 5ο κεφάλαιο, εξαιρούνται από την 

εποπτεία του ΑΣΕΠ, ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών, το Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), που 

αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τα προγράμματα που απευθύνονται σε 

εξαρτημένα άτομα και ανήκουν διοικητικά στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και 

Θεσσαλονίκης (ΑΡΓΩ, ΜΕΘΕΞΙΣ, ΙΑΝΟΣ και 18 ΑΝΩ).  

Ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας δύο υψηλόβαθμα στελέχη, εκπροσωπώντας αντίστοιχα 

δύο από τους συνολικά πέντε φορείς του ευρύτερου δημοσίου που ασχολούνται με 

εξαρτήσεις στη Β.Ελλάδα. 
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Επίσης θεωρήθηκε καλό να γίνει μία πιλοτική συνέντευξη με στέλεχος που εργάζεται σε 

Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών (από τα τέσσερα που εδράζουν στην 

Θεσσαλονίκη), γιατί τελούν υπό την αιγίδα του ΟΚΑΝΑ και έχουν ανάλογη φιλοσοφία αλλά 

και ελευθερία κινήσεων για την επιλογή προσωπικού ως αστικές μη-κερδοσκοπικές 

εταιρείες. Το καθεστώς αυτό επίκειται να τροποποιηθεί άμεσα με νέα νομοθετήματα. 

Ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας ένα στέλεχος από Κέντρο Πρόληψης. Η πιλοτική 

συνέντευξη είχε θετική έκβαση και τα συμπεράσματα συμπεριλήφθηκαν στην εργασία.  

Έτσι συνολικά οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν έξη, τρεις από τον ιδιωτικό τομέα και 

τρεις από το χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, που ανήκει στο ευρύτερο δημόσιο. 

  

Πεδίο εφαρμογής 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το θέμα ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο όλους όσους 

ασχολούνται με την επιλογή προσωπικού στο χώρο της υγείας, τους αρμόδιους να 

προτείνουν και να συντάξουν τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, αυτούς που παίρνουν τις 

πολιτικές αποφάσεις, όσους ασχολούνται στην καθημερινότητά τους με την επιλογή 

προσωπικού, διευθυντικά στελέχη και υπεύθυνους των ανθρωπίνων πόρων, αλλά και τους 

εργαζόμενους και τους υποψήφιους να εργαστούν στο χώρο, απόφοιτους και φοιτητές 

σχολών του χώρου της υγείας.  

 

Δυσκολίες που συναντήσαμε 

Περιμέναμε ότι η δυσκολία μας θα ήταν να βρεθεί το δείγμα, τελικά όμως είχαμε θετική 

ανταπόκριση και μάλιστα άμεση, προς μεγάλη μας έκπληξη. Το δύσκολο ήταν να βρεθεί ο 

χρόνος, που για όλους τους συνεντευξιαζόμενους ήταν εξαιρετικά πολύτιμος λόγω των 

ανειλημμένων υποχρεώσεων που συνδέονται με την διευθυντική τους θέση. Επίσης 

καθώς η συνεντεύκτρια δεν είχε παρά ελάχιστο υπόλοιπο αδείας, δεν ήταν εύκολο να βρεθεί 

ο κοινός ελεύθερος χρόνος με τον κάθε ερωτώμενο. Χρειάστηκε συνολικά ενάμιση μήνας 

για να κλειστούν και τα έξη ραντεβού.  
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Χρειάστηκε πολύς χρόνος για την απομαγνητοφώνηση και για την μελέτη των κειμένων 

που προέκυψαν. Η γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης ήταν εξαιρετικά βοηθητική 

γιατί κερδήθηκε χρόνος, καθώς έπρεπε ταυτόχρονα να χρησιμοποιείται το ψηφιακό αρχείο 

ήχου και και να γράφεται το αρχείο κειμένου και να γίνονται κινήσεις μπρος-πίσω για 

επαληθεύσεις.  

Στην αρχή έγινε αγορά ακατάλληλου μαγνητοφώνου. Το αρχείο ήχου δεν μπορούσε να 

μετατραπεί σε ψηφιακό αρχείο. Χάρη σε δοκιμή πριν την πρώτη συνέντευξη υπήρχε ικανός 

χρόνος για να αγοραστεί νέο. 

 

Περιορισμοί της τεχνικής 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου είναι ότι είναι 

επιρρεπής στην υποκειμενικότητα και μπορεί να επηρεάζεται από τον συνεντευκτή (Cohen 

& Manion, 1997). Αυτό δεν αφορά μόνο την ανάλυση των δεδομένων, όπου αναπόφευκτα 

υπεισέρχονται οι απόψεις της συνεντεύκτριας και προφανώς επηρεάζουν και την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων, αλλά και την διεξαγωγή της συνέντευξης, όπου είναι δύσκολο να 

τηρηθεί ουδέτερη στάση.  

Επίσης η συνέντευξη, ως κοινωνική συνάντηση φέρνει και δύο άλλα ζητήματα που 

εντοπίζουν οι Cohen & Manion. Το ένα ζήτημα είναι της μη-ισότιμης κοινωνικής 

συνάντησης, κυρίως όταν πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη με κοινωνικό και 

επαγγελματικό status που απευθύνονται σε μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Η αίσθησή μας ήταν 

ότι υπήρξε παρόλα αυτά απόλυτος σεβασμός και καλοπροαίρετη διάθεση από όλους τους 

συμμετέχοντες για συμμετοχή στην έρευνα και ουσιαστική ανταπόκριση στις ερωτήσεις μας. 

Η ιδιότητα της συνεντεύκτριας ως μίας εργαζόμενης επί χρόνια στο χώρο της υγείας πιθανόν 

να έδρασε θετικά.  

Κατά πόσο όμως κατορθώσαμε το δεύτερο ζήτημα που θίγουν οι Cohen & Manion, δηλαδή 

να μην έχει η συνάντηση ένα κλίμα “ανάκρισης” για τους συμμετέχοντες, κατά πόσο δηλαδή 

τους απαλλάξαμε από το άγχος να αποδείξουν ότι ακολουθούν σωστές διαδικασίες 

επιλογής προσωπικού?  



73 

 

Επίσης σοβαρός περιορισμός ήταν η απειρία της συνεντεύκτριας. Θεωρήσαμε εκ των 

υστέρων ότι η ημι-δομημένη συνέντευξη ίσως ήταν μεγάλο τόλμημα για πρώτη φορά. 

Κάποιες φορές δεν χειριστήκαμε τη συζήτηση προς όφελος των δικών μας σκοπών και δεν 

κάναμε αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί απορροφηθήκαμε από ενδιαφέροντα 

δεδομένα που προέκυπταν κατά την ώρα της συνέντευξης, χάρη στις πολύτιμες εμπειρίες των 

συνεντευξιαζομένων.   

Η ημι-δομημένη και ακόμη περισσότερο η δομημένη συνέντευξη εξάγουν χρήσιμα 

συμπεράσματα ανάλογα με το πόσο στοχευμένες είναι οι ερωτήσεις. Μετά την 

απομαγνητοφώνηση του υλικού μας, είδαμε ότι κάποιες ερωτήσεις αλληλοκαλύπτονταν ή 

δεν τέθηκαν κάποιες σημαντικές. Ξέροντας εξ αρχής αυτόν τον κίνδυνο, προσπαθήσαμε να 

το αντισταθμίσουμε με μία ανοικτή ερώτηση στο τέλος. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο την ποιοτική 

συνέντευξη έρευνας για να διερευνήσουμε θέματα που αφορούν τη συνέντευξη ως 

διαδικασία επιλογής προσωπικού. Έτσι, σε αυτή τη διαδικασία έγινε μία αντιστροφή 

ρόλων: ο ίδιος ο συνεντευξιαζόμενος μιλούσε για την εμπειρία του ως συνεντευκτής. 

Όλοι τους ήταν έμπειροι και γνώστες του αντικειμένου με ένα βιωματικό τρόπο και 

ταυτόχρονα θεωρητικό, ενώ η συνεντεύκτρια είχε μόνο μία πολύ περιορισμένη θεωρητική 

κατάρτιση.  

Η μαγνητοφώνηση θεωρείται ότι δυσκολεύει κάποιους ερωτώμενους να μιλήσουν με 

ειλικρίνεια. Δεν μας έφερε κανείς αντίρρηση στη χρήση του μαγνητοφώνου, δεν μπορούμε 

να γνωρίζουμε όμως πώς θα είχε εξελιχθεί η συνέντευξη χωρίς αυτή τη συνθήκη. Για να 

αντισταθμίσουμε αυτόν τον περιορισμό, στην αρχή της συνέντευξης δείξαμε τις ερωτήσεις, 

και διευκρινίσαμε ότι είναι ερωτήσεις προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές, επίσης ότι 

μπορούν κάποιες απαντήσεις να μην μαγνητοφωνηθούν.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Κατάλογος κωδικοποίησης 

 

Α. Πώς δομείται η συνέντευξη και γιατί 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Η συνέντευξη έχει συγκεκριμένη προ-αποφασισμένη δομή, 

πχ. συγκεκριμένες ερωτήσεις για όλους τους υποψηφίους, ή διεξάγεται με έναν πιο ελεύθερο 

τρόπο?”) 

Α.1. Οι λόγοι που οι συμμετέχοντες της έρευνας προτιμούν την πιο ελεύθερη 

συνέντευξη 

Α.2.  Οι επιφυλάξεις των στελεχών του ευρύτερου δημοσίου για τη στροφή των 

υπηρεσιών τους σε πιο δομημένες διαδικασίες επιλογής  

Β. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες στην έρευνα χρησιμοποιούν τη 

συνέντευξη  

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Για ποιους λόγους κυρίως χρησιμοποιείτε τη συνέντευξη στην 

επιλογή του προσωπικού?”) 

Β.1. Διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν το βιογραφικό του υποψηφίου όσον αφορά 

την προϋπηρεσία, επιστημονική γνώση, επαγγελματική εμπειρία 

Β.2. Διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν το βιογραφικό του υποψηφίου όσον αφορά 

τη σχέση του υποψηφίου με προηγούμενα εργασιακά περιβάλλοντα 

Β.3. Αξιολόγηση της προσωπικότητας του υποψηφίου  

Β.4. Ευαισθητοποίηση του υποψηφίου στις αξίες και την κουλτούρα της υπηρεσίας 

Β.5. Ευκαιρία να ακουστεί ο υποψήφιος 

Β.6. Διαχωρισμός των πλέον ακατάλληλων 
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Γ. Πώς παρουσιάζεται η θέση εργασίας στον υποψήφιο την ώρα της συνέντευξης 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Αξιοποιείτε τη συνέντευξη για να παρουσιάσετε στους 

υποψηφίους αναλυτικά την θέση εργασίας? Αν ναι, ποια σημεία θεωρείτε ότι πρέπει να 

τονιστούν και γιατί?”) 

Γ.1. Έμφαση στις δυσκολίες και στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 

Γ.2. Έλεγχος κινήτρου του υποψηφίου από την πλευρά του εργοδότη 

Γ.3. Αυτο-αποκλεισμός του υποψηφίου 

Δ. Η δυσκολία για  αντικειμενική στάση εκ μέρους του συνεντευκτή 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Με βάση την εμπειρία σας, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να 

είστε αντικειμενικοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον υποψήφιο?”) 

Ε. Τρόποι για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Με ποιους τρόπους προσπαθείτε να διασφαλίσετε κατά το 

δυνατόν την αντικειμενικότητα? ”) 

Ε.1.  Η στάση και το προφίλ των συνεντευκτών 

Ε.2. Αριθμός και ιδιότητα των συνεντευκτών 

Ε.3. Συνεργασία μεταξύ των συνεντευκτών 

ΣΤ. Άλλα κρίσιμα ζητήματα της συνέντευξης (Προέκυψαν στη συζήτηση εμβόλιμα χωρίς να 

αφορούν συγκεκριμένες ερωτήσεις) 

ΣΤ.1. Αποφυγή αρνητικών επιδράσεων / ένδειξη σεβασμoύ στον υποψήφιο 

ΣΤ.2. Πιέσεις από τρίτους 

ΣΤ.3. Η πιθανότητα της λανθασμένης κρίσης 

ΣΤ.4. Το άγχος του υποψηφίου 

ΣΤ.5. Πίεση του χρόνου 

ΣΤ.6. Η μη ειλικρίνεια του υποψηφίου 
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Α. Πώς δομείται η συνέντευξη και γιατί 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Η συνέντευξη έχει συγκεκριμένη προ-αποφασισμένη δομή, 

πχ. συγκεκριμένες ερωτήσεις για όλους τους υποψηφίους, ή διεξάγεται με έναν πιο ελεύθερο 

τρόπο?”) 

Από το ερευνητικό υλικό που προκύπτει φαίνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες προτιμούν τις 

ελεύθερες συνεντεύξεις ως προς τη δομή τους, γεγονός που συμπίπτει με τα όσα αναφέρουμε 

στην βιβλιογραφική μας ανασκόπηση (Dipboye, 1994; Klehe, 2004), ενώ δύο συμμετέχοντες 

του ευρύτερου δημοσίου επιφυλάσσονται για αλλαγές που αποφασίστηκαν σχετικά με τη 

δομή της συνέντευξης στις υπηρεσίες τους. 

 

Α.1. Οι λόγοι που οι συμμετέχοντες της έρευνας προτιμούν την πιο ελεύθερη συνέντευξη 

Τα στελέχη προτιμούν τη συνέντευξη χωρίς προ-αποφασισμένες ερωτήσεις γιατί : 

 θέλουν καθώς κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις όσον αφορά το βιογραφικό,  να 

μπορούν να διατυπώσουν την κάθε ερώτηση με βάση το ανάλογο βιογραφικό 

που έχουν μπροστά τους (Ι_1): 

Ι_1: Και κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά που βλέπω, [εννοεί στο βιογραφικό], άρα 

είναι αδύνατο να τα προσχεδιάσεις 

 θέλουν πιο συγκεκριμένα να αξιοποιήσουν τα όσα θα αντλήσουν ως πληροφορία για 

να δουν ποιες είναι οι δυνατότητες του υποψηφίου (Δ_1) και για να δούν πώς θα 

τον αξιοποιήσουν, πού θα τον τοποθετήσουν (Ι_1): 

Δ_1: “Προσωπικά με ενδιαφέρει μέσα από μία ελεύθερη διαδικασία να διερευνήσω όσο 

καλύτερα μπορώ τις δυνατότητες του υποψήφιου.”   

Ι_1:Ανάλογα με αυτά που μου λέει, θα δω εγώ αν κουμπώνει και σε τί θέση κουμπώνει ο 

υποψήφιος....Άρα στην ουσία δεν είναι (εννοεί: δομημένη), βλέποντας και κάνοντας..... 

Τουλάχιστον σε μένα αυτό που έχω σαν φιλοσοφία γενικότερα είναι ότι είναι πάντα ελεύθερη. 

Δεν έχω ποτέ προαποφασίσει τί θα πω, στην ουσία. ....... τους βάζω μπροστά σε ένα πρόβλημα 

σε αυτό τουλάχιστον που μπορεί να αντιμετωπίσουν εδώ τους ρωτάω αν...πώς θα το 

χειριζόσουν αυτό. Αν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ίσως ένα, μία προαποφασισμένη 
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ερώτηση η οποία θα κάναμε, ναι, παρόλ’αυτά όμως για να ξέρει να σου απαντήσει ο 

υποψήφιος θα πρέπει να του περιγράψεις κι εσύ κάποια πράγματα, έτσι όποτε για κάθε θέση 

διαφέρει αυτή η περιγραφή.....Οπότε και η απάντησή του διαφέρει ανάλογα με την περιγραφή 

που θα του δώσεις. Και ανάλογα με το πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. .... Στον 

κάθε ένα υποψήφιο που έρχεται για μία θέση νοσηλευτή εδώ πέρα να του πω εγώ διάφορα 

παραδείγματα, δεν ακολουθώ το ίδιο μοτίβο. 

 θέλουν να μπορέσουν να καταλάβουν περισσότερα στοιχεία για το χαρακτήρα 

(Ι_2), την προσωπικότητα (Ι_3), τα κίνητρα, τις απόψεις, τις στάσεις (Δ_2), το 

βαθμό δέσμευσης (Δ_3) του υποψηφίου: 

Ι_2:Ελεύθερος τρόπος, ελεύθερος τρόπος. Δεν έχουμε προτυποποίηση. Εντάξει, στο μυαλό μας 

έχουμε κάποια βασικά πράγματα, αλλά δεν υπάρχει χαρτί, καλώς ή κακώς, μπορεί το άλλο να 

ήταν πιο αντικειμενικό με την έννοια ότι υποβάλλεις σε όλους τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά εγώ 

θέλω να καταλάβω την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του καθενός, να τον αφήσω λίγο να 

ανοιχτεί, δηλαδή δεν θέλω να είναι τυποποιημένα, οπότε είναι γεγονός ότι τον ζορίζουμε σε 

κάποια πράγματα, αλλά είναι ελεύθερη η συζήτηση και νομίζω ότι έτσι μπορεί να καταλάβει 

κανείς έτσι περισσότερα πράγματα.  

(διευκρινίζει το “ζορίζουμε” δίνοντας ερωτήσεις ως παραδείγματα) : Γιατί φύγατε από την 

προηγούμενη δουλειά? Σας διώξανε? Είσαστε δέκα χρόνια εκεί. Γιατί δεν γίνατε 

προϊστάμενος? Δουλεύατε σα νοσηλευτής, πώς κάνατε ογκομέτρηση των ούρων? 

“Επομένως, το ζόρισμα είναι εκεί, να δεις πόσο αντέχει σε δύσκολες ερωτήσεις, και σε πίεση. 

..... Οπότε ελεύθερο για αυτό το λέω, γιατί το ελεύθερο και η πίεση είναι πιο αποτελεσματικός 

τρόπος” 

Ι_3: Ε, όταν πρωτοξεκίνησα την καριέρα μου, θα έλεγα ότι είχα μία συγκεκριμένη λίστα 

ερωτήσεων που έκανα. Στην αρχή αναμειγνυόμουν περισσότερο, σε διάφορες θέσεις που 

βρισκόμουν, στο recruiting, τώρα όσο περνάει ο καιρός και βάση της εμπειρίας που έχω, όταν 

φτάνω εγώ να δω κάποιον, εγώ το κάνω σε πιο ελεύθερο, προσωπικά σε πιο ελεύθερο. Οι 

συνεργάτες μου, από την Διεύθυνση των Ανθρωπίνων Πόρων ή από το Οικονομικό, μπορεί να 

έχουν μία στανταρισμένη γιατί έχουν ο καθένας τους πράγματα συγκεκριμένα που θέλουν να 

ακούσουν και θέλουν να πούνε, εγώ αντιθέτως από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

θέλω να δω και την προσωπικότητα σε λίγο πιο ελεύθερο πεδίο 
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Δ_2: “Θυμάμαι, με μία επιφύλαξη θα το πω, ότι είχαμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας να 

ρωτήσουμε, δεν ήταν ακριβώς  ένας οδηγός συνέντευξης αυστηρός, θέλαμε και να δούμε τον 

άνθρωπο, λιγάκι και τα κίνητρα που τον φέρνουν σε αυτή τη δουλειά, .... να τον ενημερώσουμε 

εμείς για το τί σκεπτικό έχουμε, τί θέλουμε, να δούμε πώς το ακούει, να διερευνήσουμε τις 

απόψεις του για αυτά τα θέματα και πόσο προσαρμόζεται, ..να δούμε τη στάση του”. 

Δ_3: Ο φορέας μας έδινε μεγάλη σημασία στη συνέντευξη, σε σχέση με όλα τα άλλα κριτήρια, 

και η συνέντευξη επίσης είχε και ιδιαιτερότητες. Ήταν αρκετά μη-δομημένη. Δηλαδή δομημένη 

προς το μη-δομημένη. Γιατί έψαχνες να δεις, αν ο άνθρωπος αυτός, που ερχόταν, που ήταν 

μπροστά σου, είχε δέσμευση, αυτό ήταν το ζητούμενο πιο πολύ, μία διαθεσιμότητα για 

προσφορά, άσχετα με το ωράριο που θα πρέπει να τηρείται, κλπ. αλλά σα στάση έψαχνες αυτό 

το πράγμα. 

 

Το ερευνητικό υλικό μας σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνει την θέση της Klehe (2004), όσον 

αφορά τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο 

τί δείχνουν τα ευρήματα των ερευνών (στην περίπτωσή μας ότι η δομημένη συνέντευξη 

είναι πολύ πιο αξιόπιστη) και στο τί εφαρμόζουν τα στελέχη (στην περίπτωσή μας η 

προτίμηση της πιο ελεύθερης συνέντευξης).  

Επίσης, με βάση τα όσα αναφέρουν οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας, επιβεβαιώνεται σε 

μεγάλο βαθμό η άποψη του Dipboye (1994), όπως αναλυτικότερα την παραθέτουμε στη 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, ότι τα στελέχη θέλουν να χρησιμοποιούν τις μη αυστηρά 

δομημένες συνεντεύξεις, γιατί θεωρούν ότι έτσι μπορούν καλύτερα να γνωρίσουν τον 

υποψήφιο, να μεταφέρουν τις αξίες του οργανισμού, να δουν τα κίνητρά του, να κρίνουν την 

διάθεσή του για δέσμευση και προσφορά.  

 

Α.2. Οι επιφυλάξεις των στελεχών του ευρύτερου δημοσίου για τη στροφή των 

υπηρεσιών τους σε πιο δομημένες διαδικασίες επιλογής 

Ειδικά όσον αφορά τη δομή της συνέντευξης στις υπηρεσίες του χώρου των εξαρτήσεων, η 

έρευνά μας έγινε σε μία πολύ καθοριστική για αυτές περίοδο καθώς οι υπηρεσίες αυτές 

βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μία φάση αλλαγής των διαδικασιών επιλογής προσωπικού.  
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Πιο συγκεκριμένα, από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι ειδικά τα στελέχη του χώρου των 

εξαρτήσεων (Δ_1,  Δ_2,  Δ_3) βιώνουν μία μεγάλη στροφή σε πιο δομημένες διαδικασίες 

στις υπηρεσίες τους. Οι δύο από αυτούς αναφέρονται ειδικά στην απόφαση των υπηρεσιών 

τους να εφαρμοστεί η δομημένη συνέντευξη και εκθέτουν τις αντιρρήσεις (Δ_3) ή 

επιφυλάξεις (Δ_1) τους: 

Δ_1: “Οι καινούριες προκηρύξεις (εννοείται: αυτές που αποφασίστηκαν από τη Γενική 

Διεύθυνση στον φορέα μας) φαίνεται να απαιτούν μια πολύ πιο δύσκαμπτη διαδικασία... έστω 

πιο περιοριστική. (εννοεί το γεγονός ότι στο εξής θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά η δομημένη 

συνέντευξη). Αυτό καταρχήν θάλεγα ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν δείχνει αρκετή 

εμπιστοσύνη στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Δηλαδή αν οι συνεντεύξεις μπουν σε κουτάκια, 

τότε τί νόημα έχουν? Θα μπορούσαμε να την κάνουμε γραπτά ας πούμε. Να απαντήσουν στις 

ίδιες ερωτήσεις με καλύτερο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν 

αυτές οι αλλαγές διευκολύνουν γενικώς ή δυσκολεύουν, δεν έχουμε και την πείρα, τώρα θα 

γίνουν οι πρώτες προσλήψεις στον φορέα (εννοεί με το νέο τρόπο συνέντευξης), και θα δούμε 

πώς θα λειτουργήσει το πράγμα.”  “Ελπίζω ότι με τα καινούρια νομοθετήματα που έρχονται, 

κάποια τα οποία δεν με βρήκαν και πολύ σύμφωνο, να έχουν σα στόχο ακριβώς να αφαιρέσουν 

αυτές τις αρνητικές πλευρές (εννοεί πιέσεις από θρησκευτικούς – πολιτικούς – κοινωνικούς 

παράγοντες που ανέφερε πριν)”. 

Δ_2: “Με τις καινούριες αλλαγές, δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στα Κέντρα 

Πρόληψης, καθόλου. Αυτές ήταν προσλήψεις που τις έκανε η Εταιρεία, εκείνα τα χρόνια. Ως 

προς ένα βαθμό υπήρχαν οι οδηγίες για τα Κέντρα Πρόληψης από τον ΟΚΑΝΑ, δεν ήταν 

ακριβώς δεσμευτικές, ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα, αυτές ούτως ή άλλως συμβάδιζαν με 

τις δικές μας σκέψεις και προδιαγραφές για τα πτυχία, για τις άδειες άσκησης, για τα 

μεταπτυχιακά, ήταν τέτοιου τύπου οδηγίες, και μέχρι εκεί ήταν όλα καλά. Ε, στις αλλαγές που 

συζητιούνται τώρα, νομίζω ότι θα μιλάμε για εντελώς διαφορετικές διαδικασίες,  πιο 

δομημένες, όπως συμβαίνει με όλο το δημόσιο τομέα.”  

Δ_3: Η ερώτηση αυτή πετυχαίνει το φορέα μας σε ένα μεταίχμιο. Και ενώ εμείς εξαιρούμαστε 

από το ΑΣΕΠ, υπήρχε φωνή μίας μικρής ομάδας και του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων,που 

επικράτησε τελικά, που να λέει, το θέλησε και η Διεύθυνση, πάμε με τα τυπικά προσόντα, 

αυστηρή μοριοδότηση, αυστηρή βαθμολόγηση, πιο δομημένη συνέντευξη, και αυτό είναι κόντρα 

στην παράδοση του φορέα. ... το ποσοστό της συνέντευξης περιορίστηκε, σε 50% από 70 – 
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80%. Και η συνέντευξη, όπως θα δεις και από τον οδηγό, είναι πιο δομημένη από ό,τι στο 

παρελθόν. Δηλαδή λιγότερη ευελιξία, κι εκεί ήσουν υποχρεωμένος κάποιες φορές, να πάρεις, 

να προκρίνεις ανθρώπους οι οποίοι είχαν τους καλούς βαθμούς, είχαν, πολλά μόρια στα χαρτιά 

αλλά στη συνέντευξη δεν σου κάναν κλικ.” 

“Ο στόχος ήταν αυτός (εννοεί: η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων στην τελευταία 

προκήρυξη του φορέα μας). ....Εκεί ήταν και ένα σημείο τριβής γιατί  ειπώθηκε, μα, έτσι λέει ο 

νόμος, τελικά φάνηκε ότι δεν είμασταν παράνομοι, αλλά ήταν και για τον φόβο των Ιουδαίων, 

οπότε η εκτίμηση της πλειοψηφίας είναι ότι δεν είχε σχέση με την αλλαγή του νόμου, αλλά με 

μια αλλαγή κουλτούρας, που έφερε η αλλαγή των νόμων, των μνημονίων ουσιαστικά, της 

εφαρμογής των μνημονίων στα εργασιακά και μας πήρε κι εμάς η μπάλα. Ετσι, το εισπράττω, 

ναι.”  

 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι συντελείται μία στροφή στους οργανισμούς  στο 

χώρο των εξαρτήσεων. Και οι τρεις αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες τους βρίσκονται πλέον 

σε μία πορεία αλλαγής, όπου οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού παίρνουν μία 

διαφορετική, πιο δομημένη μορφή που προσιδιάζει στη λογική που επικρατεί στον σκληρό 

πυρήνα του δημοσίου.  

Στην μία μόνο υπηρεσία από τις τρεις, (Δ_2) η νέα διαδικασία επιλογής δεν έχει ακόμη 

αποφασιστεί, αλλά θα κινηθεί στα αντίστοιχα πλαίσια της συνολικής αλλαγής του δημοσίου.  

Στις άλλες δύο υπηρεσίες συγκεκριμένα,  αποφασίστηκε ήδη η υιοθέτηση της δομημένης 

συνέντευξης σε συνδυασμό με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και μάλιστα η 

αύξηση του ποσοστού των τυπικών προσόντων και η μείωση του ποσοστού της συνέντευξης. 

Και στις δύο αυτές υπηρεσίες, με βάση τα όσα μας είπαν οι δύο συμμετέχοντες της έρευνας, 

η απόφαση έχει παρθεί άνωθεν, δηλαδή από τις Γενικές Διευθύνσεις σε συνεργασία με τα 

Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Το σκεπτικό ήταν να διασφαλιστούν οι 

προϋποθέσεις για αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων επιλογής προσωπικού.  

Από τους δύο συμμετέχοντες του χώρου των εξαρτήσεων, που βιώνουν αυτές τις αλλαγές 

στους φορείς που εργάζονται, ο ένας έχει εκφράσει καθαρά τις αντιρρήσεις του μαζί με 

πολλούς άλλους συναδέλφους του, γιατί ήδη έχει χρειαστεί να επιλέξει υποψηφίους με το νέο 

σύστημα, και ήδη αισθάνθηκε δεσμευμένος εφαρμόζοντάς το. Η μεγαλύτερη δέσμευση δεν 
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αφορούσε όμως την δομή της συνέντευξης που στην πράξη δεν εφαρμόστηκε τόσο αυστηρά, 

όσο το γεγονός ότι περιορίστηκε ο συντελεστής της συνέντευξης στην τελική απόφαση 

για επιλογή και αυξήθηκε ο συντελεστής των τυπικών προσόντων του υποψηφίου. Ο 

συμμετέχων στην έρευνα εξέφρασε τον φόβο ότι έτσι στο μέλλον μπορεί να 

προσλαμβάνονται άτομα με πολλά τυπικά προσόντα, χωρίς όμως αυτό να διασφαλίζει ότι 

θα ταιριάζουν ως προσωπικότητες με τη φιλοσοφία του φορέα. Μία τέτοιου  είδους 

αντικειμενικοποίηση, κατά τη γνώμη του, δεν χρειαζόταν στην υπηρεσία του, καθώς είχε ήδη 

κατορθωθεί να μην ασκούνται στον φορέα του πολιτικές ή άλλου είδους πιέσεις και ο φορέας 

του είχε την αντίστοιχη αναγνώριση από την ελληνική κοινωνία.  

Ο δεύτερος συμμετέχων αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την επικείμενη αλλαγή, θεωρώντας 

ότι η προ-καθορισμένη δομή της συνέντευξης φαίνεται να μην δείχνει αρκετή 

εμπιστοσύνη στη διαδικασία αυτή καθαυτή και να παίρνει τη μορφή ενός 

ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται προφορικά. Περιμένει όμως να δει πώς θα 

λειτουργήσει αυτή η νέα διαδικασία στην πράξη. Παράλληλα, ελπίζει ότι αυτή η 

“δύσκαμπτη” διαδικασία ίσως συμβάλει προς μία θετική κατεύθυνση, όπου δεν θα 

χωρούν πολιτικές ή άλλου τύπου πιέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τη δική του εμπειρία, 

ενίοτε ασκούνται και χρειάζονται αντοχές από τους συνεντευκτές για να αντιμετωπιστούν. 

Παρόλο ότι ακούσαμε πολύ προσεκτικά τις επιφυλάξεις των δύο συμμετεχόντων της έρευνάς 

μας, η άποψή μας είναι ότι στη συγκεκριμένη κοινωνική συγκυρία στη χώρα μας, υπάρχουν 

βάσιμοι λόγοι για αυτή την αλλαγή. Με την ανεργία να έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, και 

ενώ δεν έχουν γίνει προκηρύξεις στον συγκεκριμένο χώρο εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, οι 

Γενικές Διευθύνσεις των δύο οργανισμών (σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανθρωπίνων 

Πόρων) φαίνεται ότι δεν γίνεται να μη λάβουν υπόψη το γενικότερο περιβάλλον που 

αλλάζει, ακόμα και αν δεν δέχονται παρεμβάσεις από το Υπουργείο (αφού ακόμη 

τουλάχιστον βάσει νόμου δρουν και οι δύο υπηρεσίες χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ).  

Για αυτό το λόγο, προχωρούν πολύ προσεκτικά στη διατύπωση προκηρύξεων που θα  

ικανοποιεί το δημόσιο αίσθημα περί αξιοκρατίας και ισονομίας. Με αυτό τον τρόπο 

επιδιώκεται να αποφευχθούν κατά το δυνατόν κοινωνικές αντιδράσεις που θα πλήξουν τη 

φήμη των δύο φορέων και να μειωθούν οι πιθανότητες για ενστάσεις ή δικαστικές αγωγές. 

Έτσι εισάγουν την δομημένη συνέντευξη και τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων ώστε 

η διαδικασία επιλογής να έχει αξιοπιστία αλλά κυρίως και πάνω από όλα να έχει 
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κοινωνική εγκυρότητα.  Με αυτή τους την απόφαση οι Γενικές Διευθύνσεις των δύο 

φορέων στην πράξη αναπόφευκτα στερούν από τα έμπειρα στελέχη τους την αυτονομία που 

μέχρι τώρα είχαν στην επιλογή του προσωπικού με τις συνεπακόλουθες αντιδράσεις. 

Όσον αφορά την επιλογή των Γενικών Διευθύνσεων και των αντίστοιχων τμημάτων 

Ανθρωπίνων Πόρων, θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται η άποψη της  Klehe (2004)  ότι συχνά οι 

οργανισμοί αποφασίζουν διαδικασίες επιλογής όχι με βάση τα ερευνητικά δεδομένα αλλά με 

βάση τις πιέσεις που δέχονται. Στην περίπτωση αυτή όμως φαίνεται ότι τόσο τα ερευνητικά 

δεδομένα όσο και οι κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι δύο οργανισμοί, λόγω της ιδιαίτερης 

συγκυρίας στη χώρα μας, συνηγορούν υπέρ της δομημένης συνέντευξης και γενικότερα υπέρ 

των δομημένων διαδικασιών.  

Επίσης επιβεβαιώνεται η σημασία της κοινωνικής εγκυρότητας, έννοια που εισήγαγε ο 

Schuler (Schuler, 1993, Schuler & Stehle, 1983) και την οποία αναφέρουμε και στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλυτικότερα. Η έννοια αυτή αφορά το πώς οι ίδιοι οι 

υποψήφιοι αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες επιλογής ενός φορέα, σε αντιδιαστολή με την 

εγκυρότητα όπως την ορίζουν οι οργανισμοί με βάση τα δικά τους κριτήρια. Οι οργανισμοί, 

σύμφωνα με τον Schuler, δεν γίνεται να μη λαμβάνουν τη διάσταση της κοινωνικής 

εγκυρότητας όταν αποφασίζουν ποιες διαδικασίες επιλογής θα προτιμήσουν.  

Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί επιδοτούνται από το Υπουργείο 

Υγείας πλήρως και ανήκουν στο ευρύτερο δημόσιο. Άρα η κοινωνική απαίτηση για διαφάνεια 

και αξιοκρατία απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς είναι αναμενόμενο ότι θα είναι 

εξαιρετικά μεγάλη.  

Όσον αφορά τις επιφυλάξεις των στελεχών για αυτές τις αποφάσεις, θεωρούμε ότι 

επιβεβαιώνονται τα όσα αναφέρει ο Dipboye (1994) και ο Cook (2005), ότι συνήθως αυτοί 

που θέλουν να εφαρμόσουν τις δομημένες συνεντεύξεις είναι εργαζόμενοι από τα Τμήματα 

Ανθρωπίνων Πόρων ή όσοι είναι στην ανώτατη διοικητική βαθμίδα, αλλά όχι αυτοί που 

έχουν την ευθύνη να επιλέγουν και να διοικούν το προσωπικό στην καθημερινή πράξη, 

οι οποίοι συνήθως με την εφαρμογή των δομημένων συνεντεύξεων αντιδρούν, γιατί από την 

εμπειρία τους κρίνουν ότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές και καθώς 

έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη, τελικά δεν συμμορφώνονται πλήρως στις υποδείξεις και 

αποκλίνουν από την πιστή εφαρμογή της.    
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Β. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι συμμετέχοντες στην έρευνα χρησιμοποιούν τη 

συνέντευξη 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Για ποιους λόγους κυρίως χρησιμοποιείτε τη συνέντευξη 

στην επιλογή του προσωπικού?”) 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες αποδίδουν την ίδια χρησιμότητα 

στη συνέντευξη, που αποδίδει και η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση με βάση τα ερευνητικά 

δεδομένα (γνώση του αντικειμένου εργασίας, προϋπηρεσία και εμπειρία, τρόπος 

ενσωμάτωσης στα προηγούμενα εργασιακά πλαίσια,  γνωριμία με την προσωπικότητα του 

υποψηφίου, αξιολόγηση της δυνατότητας εναρμόνισης με την οργανωσιακή κουλτούρα, 

ευκαιρία να ακούσουν τον υποψήφιους και να διαχωρίσουν τους πλέον ακατάλληλους). 

 

Β.1. Διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν το βιογραφικό του υποψηφίου όσον αφορά την 

προϋπηρεσία, επιστημονική γνώση, επαγγελματική εμπειρία   

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας αξιοποιούν 

τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού για να κάνουν μία πιο ουσιαστική συζήτηση σχετικά με 

το βιογραφικό του υποψηφίου, όσον αφορά την προϋπηρεσία, την επιστημονική γνώση, 

την επαγγελματική εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα τα στελέχη με τα όσα αναφέρουν φωτίζουν 

το ίδιο θέμα από διάφορες πλευρές: 

 το βιογραφικό αποτελεί τον καθρέφτη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 

πορείας του υποψηφίου και τον καμβά πάνω στον οποίο δομείται η συζήτηση: 

Ι_1: “Αυτό που με ενδιαφέρει είναι λίγο να δω το βιογραφικό του υποψηφίου, γιατί το 

βιογραφικό είναι ένας καθρέφτης της εμπειρίας του, των σπουδών του, εν πάση περιπτώσει τί 

έχει κάνει.  Και κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά που βλέπω” 

Ι_3: “Εγώ ξεκινάω πάντα την θέση να ακούσω τον συνομιλητή μου, πες μου το ακαδημαϊκό 

σου προφίλ, πες μου το επαγγελματικό σου background, εγώ θα μιλήσω μετά” 

 ζητούνται διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς θέση εργασίας είχε ο υποψήφιος, γιατί 

αυτό που δηλώνεται συχνά ως προϋπηρεσία είναι πολύ γενικό και δεν αναφέρεται 

στην συγκεκριμένη θέση που είχε ο υποψήφιος 
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Ι_2:  “Η γνώση του αντικειμένου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όχι μόνο η προϋπηρεσία, κάποιος 

μπορεί να λέει πέντε χρόνια νοσηλευτής και να μην ξέρει το αντικείμενό του γιατί έκανε άλλα 

πράγματα ή γιατί μπορεί να μην έκανε αποστείρωση και να ήταν σε γραφείο και πέρναγε 

στοιχεία” 

 ζητούνται διευκρινίσεις για το αν ο υποψήφιος αποκόμισε ουσιαστική, πραγματική 

γνώση του αντικειμένου και επαγγελματική εμπειρία, και τί είδους εμπειρία είναι 

αυτή  έτσι ώστε να γνωρίζει ο εργοδότης αν μπορεί  - αλλά και πώς - να τον 

αξιοποιήσει: 

Ι_1: “Ανάλογα με αυτά που μου λέει, θα δω αν κουμπώνει και σε τί θέση κουμπώνει ο καθένας 

υποψήφιος. πχ. όταν κάποιος θα μου πει ότι έχει προϋπηρεσία σε ένα άλλο κέντρο 

αποκατάστασης, τον ρωτάω ακριβώς τί περιστατικά ανέλαβες εκεί, νευρολογικά, ορθοπαιδικά, 

μυοσκελετικά, για να ξέρω ποια ακριβώς είναι η εμπειρία του ώστε να τον τοποθετήσω κι εγώ 

ανάλογα για να δουλέψει καλύτερα..... Και αυτό που με ενδιαφέρει, να κάνω κάποιες ερωτήσεις 

οι οποίες κουμπώνουν στην κάθε θέση ανάλογα” 

Ι_2:  “Η γνώση του αντικειμένου είναι σημαντικό για μας, ... κάποιον όταν τον παίρνεις για 

νοσηλεία, πρέπει να ξέρει νοσηλεία. Όλα αυτά στη συνέντευξη φαίνονται και μετά όταν κάνει 

την πρακτική του, την δοκιμαστική του. Αυτά είναι σημαντικά.”  

Δ_1: “Τώρα εκείνο που εγώ επιδιώκω να δω (εννοείται στη συνέντευξη) είναι η επιστημονική 

γνώση, η κατάρτιση του υποψηφίου, η εμπειρία του, αν υπάρχει, είναι πάντα ευπρόσδεκτη. 

Τώρα και το τί είδους εμπειρία είναι αυτή” 

Δ_2: “ Ίσως να μην φαίνεται το τί δυναμικό έχει κάποιος για να εξελίξει, το τί κατέχει όμως 

φαίνεται“ 

Δ_3: “Πάντα θα γίνει μία συζήτηση σχετικά με το βιογραφικό του υποψηφίου, τί σπουδές έχει 

κάνει, τι επαγγελματική αλλά και τί εθελοντική δράση είχε στο χώρο της ψυχικής υγείας ή 

ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν είχε, στο χώρο των εξαρτήσεων” 

 επιβεβαιώνεται ότι το βιογραφικό ανταποκρίνεται σε πραγματικά στοιχεία: 

Ι_2: “...κατά πόσο αυτά που επικαλείται από τεχνικά θέματα από εμπειρία τα κατέχει, γιατί την 

συνέντευξη, την κάνω μαζί με ειδικό άτομο, με τη διευθύνουσα της νοσηλευτικής και να του 
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πει, δούλευες νοσηλευτής, πώς έκανες ογκομέτρηση των ούρων? Οπότε και να μην το ξέρει, 

σημαίνει ότι δεν λέει αλήθεια.” 

 αξιολογείται η δυνατότητα αυτο-παρουσίασης του υποψηφίου: 

Δ_2: “ Και κάποιοι ενώ στο βιογραφικό είχαν πάρα πολλά προσόντα, αυτοί που θυμάμαι είχαν 

υπαρκτά στοιχεία, τους ξέραμε, δεν μπορούσαν όμως να το υποστηρίξουν καθόλου στη 

συνέντευξη, δεν μπορούσαν να  σταθούν. Φαίνεται στη συνέντευξη σε μεγάλο βαθμό, αν όντως 

κατέχουν αυτό που αναφέρουν στο βιογραφικό τους με τον τρόπο που το παρουσιάζουν, το 

επικοινωνούν” 

 δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να προσθέσει ή να αναδείξει κάτι που στο 

βιογραφικό πέρασε απαρατήρητο: 

Δ_2: “να του δώσουμε την ευκαιρία, κάτι που εμείς δεν το διαβάσαμε στο βιογραφικό, να μας 

το πει, ότι έχει εμπειρία με παιδιά, ότι έχει εμπειρία με γονείς” 

 

Στον τομέα της υγείας και της ψυχικής υγείας, το προσωπικό που προσλαμβάνεται πρέπει να 

είναι εξειδικευμένο, γιατί οι σπουδές, η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η προϋπηρεσία 

παίζουν καθοριστικότατο ρόλο για την εργασιακή απόδοση του υποψηφίου, άρα αναμένεται 

το βιογραφικό να είναι και το πρώτο αντικείμενο συζήτησης στη συνέντευξη.  

Η μετα-ανάλυση των Salgado & Moscoco (2002) μας θυμίζει ότι η γνώση του αντικειμένου 

εργασίας φαίνεται στη συνέντευξη, περισσότερο στη δομημένη. 

Η έμφαση που δίνουν όλοι οι συμμετέχοντες στην διασταύρωση των στοιχείων του 

βιογραφικού και ειδικά στη γνώση του αντικειμένου εργασίας, επιβεβαιώνει και αυτό που 

αναφέρουν οι Robertson & Smith, ύστερα από επισκοπήσεις ερευνών, ότι οι συνεντεύξεις 

καταρχήν μετρούν την γνώση του αντικειμένου εργασίας και την εμπειρία (αναφέρουν και 

τις κοινωνικές δεξιότητες ως τρίτο, θα αναφερθεί παρακάτω).  

Σύμφωνα και με τον Gatewood (2001), η γνώση του αντικειμένου εργασίας είναι ο πρώτος 

λόγος να τεθούν ερωτήσεις σε μία συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Χρειάζεται βέβαια να 

είναι έτσι διατυπωμένες που να αφορούν τη συνολική απόδοση και όχι μία επιμέρους 

δεξιότητα στην οποία μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το 
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σημαντικότερο είναι το στέλεχος στην συνέντευξη να ξέρει το αντικείμενο εργασίας ή 

αλλιώς να έχει επεξεργαστεί τις ερωτήσεις με συναδέλφους που το ξέρουν πολύ καλά. Εδώ 

χαρακτηριστικό και στους έξη συμμετέχοντες της έρευνας είναι ότι αυτό διασφαλίζεται 

πλήρως με παρουσία ατόμου που γνωρίζει το αντικείμενο εργασίας, (όπως αναφέρεται στην 

ενότητα που αφορά τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας του συνεντευκτή).  

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η συνέντευξη σε καμία από τις υπηρεσίες 

που απευθυνθήκαμε δεν αποτελεί το μοναδικό εργαλείο επιλογής. Παίζει έναν καθοριστικό 

ρόλο αλλά έρχεται να συμβάλει στην πληρέστερη εικόνα του υποψηφίου μαζί με την 

αξιολόγηση των τυπικών του προσόντων, τα οποία αποτελούν και το κριτήριο στο στάδιο 

της προ-επιλογής, πριν τη συνέντευξη. 

 

Β. 2. Διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν το βιογραφικό του όσον αφορά τη σχέση του 

υποψηφίου με προηγούμενα εργασιακά περιβάλλοντα 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει επίσης ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες αξιοποιούν τη 

συνέντευξη ως ευκαιρία για άντληση πληροφοριών από τον υποψήφιο όσον αφορά το 

βιογραφικό του και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το πώς σχετίστηκε με τα προηγούμενα 

εργασιακά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα κάθε συμμετέχων αναφέρει μία ή 

περισσότερες πλευρές που φωτίζουν αυτή την ενότητα:  

 ζητούνται οι λόγοι μη-εξέλιξης ή οι λόγοι αποχώρησης, η σχέση με τον 

προηγούμενο εργοδότη 

Ι_2: “(εννοείται: στη συνέντευξη θέλω να τον ρωτήσω) Δηλαδή, πράγματα στα οποία 

προσπαθείς να δεις πώς θα τοποθετηθεί,  θα αναπτύξει ένα αρνητικό του εαυτού του (εννοείται 

με βάση όσα είπε πριν: γιατί δεν προήχθη δέκα χρόνια σε θέση προϊσταμενική ή γιατί 

αποχώρησε), κατά πόσο θα μιλήσει άσχημα για τον προηγούμενο εργοδότη, που είναι 

σημαντικό” 

Δ_3: “Επίσης πάντα θα γίνουν ερωτήσεις σχετικα με τους λόγους που ο υποψήφιος αποχώρησε 

από προηγούμενη ή προηγούμενες θέσεις” 

 ερευνάται η ικανότητα του υποψηφίου να δείχνει πίστη και αφοσίωση στην εταιρεία 

στην οποία εργάζεται και η φιλοδοξία του 
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Ι_3: “Θέλω να δω κατά πόσο, αν αλλάζει συχνά εργασία, φαίνεται αυτό. Του λες, γιατί 

αλλάζεις τόσο συχνά εργασία? Έστω και τώρα, σε δύσκολα χρόνια,  κάθε χρόνο φεύγεις. 

Υπάρχει κάτι? Φεύγεις? Παραιτείσαι? Σε διώχνουνε? Υπάρχει κάποιος προσωπικός λόγος? 

Φαίνεται και η φιλοδοξία του ανθρώπου. Φαίνεται και πόσο loyal είναι στην επιχείρηση, στην 

εταιρεία που δουλεύει.” 

“Ξαναλέω μετά, πόσο ενστερνίζεται το όραμα και την θέση της εταιρείας. ....Έχει εταιρική 

συνείδηση?  ...αυτό που σου λένε οι προϊστάμενοί σου, να το φιλτράρεις βέβαια,  ....όμως και 

να βάζεις και τα “θέλω” σου λίγο πιο πριν από τα “θέλω” της εταιρείας.” 

 ερευνάται η άποψη των προηγούμενων φορέων για τον υποψήφιο και το τί είδους 

στάση κράτησε στις προηγούμενες θέσεις εργασίας 

Δ_1: “(εννοείται: εκείνο που εγώ επιδιώκω να δω) ............ ενδεχομένως και το τί είδους 

εμπειρία έχουν αποκομίσει οι άλλοι προηγούμενοι φορείς, στους οποίους εργάστηκε, για το 

συγκεκριμένο εργαζόμενο και η στάση του ίδιου απέναντι στις θέσεις που εργάστηκε μέχρι 

τώρα.” 

 

Φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τη συνέντευξη για να αξιολογήσουν τον τρόπο 

που ο υποψήφιος σχετίστηκε με τις προηγούμενες εργασιακές του θέσεις, αν έδειξε διάθεση 

για να προαχθεί, στην περίπτωση που αποχώρησε με ποιο τρόπο το έκανε και γιατί αλλά και 

πώς αναφέρεται στον προηγούμενο εργοδότη του. 

Με αυτές τις ερωτήσεις στοχεύουν να μάθουν κατά πόσο ο υποψήφιος επενδύει 

συναισθηματικά στο περιβάλλον στο οποίο εργάζεται, κατά πόσο δείχνει διάθεση να 

“ανήκει” με έναν ευρύτερο τρόπο από αυτόν που περιγράφει η σύμβαση εργασίας, με άλλα 

λόγια κατά πόσο είναι ένας κινητοποιημένος εργαζόμενος και κατά πόσο αναφέρεται με 

θετικό τρόπο για το εργασιακό του περιβάλλον, στοιχεία που εν μέρει καταδεικνύουν την 

ύπαρξη “οργανωσιακής/εταιρικής συνείδησης” (organisational / corporate citizenship).  

Το ερευνητικό υλικό εδώ επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρουν οι Latham και Skarlicki (1995)  

ότι η συνέντευξη προβλέπει πολύ καλά την “εταιρική συνείδηση” (organisational 

citizenship), μία ευρύτερη έννοια που αφορά την επιμονή του υποψηφίου να ολοκληρώνει 

αναθέσεις, ικανότητα να εργάζεται σε πολλά καθήκοντα ταυτόχρονα, και ικανότητα να 
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σχεδιάζει και να επενδύει σε μελλοντικές ενέργειες στην εταιρεία. Επίσης η έννοια αυτή 

αναφέρεται στην διάθεση του υποψηφίου να δράσει πέρα από την περιγραφή θέσης, να 

βοηθήσει άλλους, να ακολουθήσει τους κανόνες εθελοντικά, και να στηρίξει τον οργανισμό 

δημοσίως – συμπεριφορές που στο σύνολό τους είναι ιδιαίτερα επιθυμητές από τον 

υποψήφιο. 

 

Β.3. Αξιολόγηση της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων του υποψηφίου 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στη γνωριμία με την προσωπικότητα του υποψηφίου και επικεντρώνονται όλοι στις 

επικοινωνιακές ικανότητες και επιμέρους στις υπόλοιπες ομάδες χαρακτηριστικών του 

υποψηφίου που αφορούν την αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη/ασθενούς, την 

εταιρική/οργανωσιακή συνείδηση, την ικανότητα αυτο-προστασίας, τη 

δημιουργικότητα ακόμη και το χιούμορ, τη στάση απέναντι στους συνεντευκτές (είτε 

προσέχοντας την εξωλεκτική συμπεριφορά, είτε τη γενικότερη στάση την ώρα της 

συνέντευξης): 

 επικοινωνιακές δεξιότητες: ευγένεια (Ι_1), (Ι_2), ικανότητα για συνεργασία (Ι_1), 

(Δ_2), να μη βγάζει νεύρα ή θυμούς (Δ_2), ύπαρξη/απουσία επιθετικότητας, 

ηπιότητα στην επαφή, είδος εξωλεκτικής επικοινωνίας (Ι_3) 

 αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη / ασθενούς: δοτικότητα (Δ_3), νοιάξιμο, 

ευαισθησία (Ι_1, Ι_2, Δ_1, Δ_3), καρδιά, να καταλαβαίνει τις ανάγκες του ασθενούς 

γιατί πάντα δεν μπορεί να τις πει (Ι_1), διάθεση για στράτευση (Δ_1), διάθεση για 

αυτοβελτίωση και εξέλιξη (Δ_2), αγάπη για την δουλειά του όχι μόνο για την 

επιβίωση (αναφέρεται στο νοσηλευτή) (Ι_3) 

 εταιρική/οργανωσιακή συνείδηση: εταιρική συνείδηση (Ι_3), επαγγελματισμός, 

συνέπεια, σοβαρότητα (Ι_2), διάθεση για στράτευση, για το κάτι παραπάνω (Δ_1) 

 ικανότητα αυτο-προστασίας: αντοχή σε θέματα επαγγελματικής εξουθένωσης (Δ_1) 

 δημιουργικότητα: δημιουργικά ενδιαφέρονται και χόμπυ (Δ_2, Δ_3), χιούμορ (Δ_3) 
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 στάση απέναντι στους συνεντευκτές: σεμνότητα με αυτοπεποίθηση χωρίς φόβο 

(Δ_3), όχι δουλικότητα, όχι κολακεία (Δ_3),  όχι υπερβολική διαχυτικότητα (Ι_2): 

Ι_1: Όταν επιλέξω έναν άνθρωπο στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητά του είναι το 50% 

. Τα κοινά, ..για όλες τις θέσεις και ειδικότητες, που είναι σημαντικά για την δική μας δουλειά, 

είτε είσαι νοσηλευτής, γραμματεία, φυσιοθεραπευτής, γιατρός,  ..... είναι η επικοινωνία. ....  Η 

ιδιαιτερότητα που έχουμε σαν κέντρο αποκατάστασης είναι ότι εδώ ....ο ασθενής μένει μήνες, 

άρα χρειάζεται να επικοινωνεί όπως στο σπίτι του, για να αισθάνεται οικεία. Άρα μη-

επικοινωνιακούς χαρακτήρες τους αποφεύγω γιατί κακοχαρακτηρίζονται από τους ασθενείς. 

....Δεύτερο είναι η ευγένεια. Θα μου πείτε και από τη συνέντευξη το καταλαβαίνω? Βεβαίως 

και από τη συνέντευξη το καταλαβαίνω. Υπάρχουν εδώ υποψήφιοι, που ακόμη και στην ροή 

του λόγου τους, αντιλαμβάνεσαι πώς επικοινωνούν με το περιβάλλον τους. ... είναι βέβαιο ότι 

ένας που δεν έχει μία έμφυτη ευγένεια θα βγάλει κάποια στιγμή και στον ασθενή την μη-

ευγένεια. ...Όταν συναναστρέφεσαι πάρα πολύ με έναν άνθρωπο, ... είναι πολύ εύκολο να 

ξεφύγεις από τα πλαίσια τα επαγγελματικά. Αν έχω κάποιον, ο οποίος δεν είναι ευγενής, είναι 

πολύ εύκολο να ξεφύγει. Οπότε ξεφεύγουν.  

Αντίληψη επίσης. Αυτό με ενδιαφέρει γιατί πολλές φορές εμείς εδωπέρα λέμε ένα πράγμα ... 

καρδιά! Άρα πρέπει να αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες των ασθενών. Και ίσως να μην φτάσω στο 

σημείο να μου τις πουν κιόλας. Καλό είναι να τις προλαμβάνουμε, βλέποντας με ποιον 

άνθρωπο έχω να κάνω. ....είναι πολύ σημαντικό ..δεν θα σου την εκφράσει, .... δεν θα πει, πες 

μου πότε θα γίνω καλά, ...ή είμαι αγχωμένος....Δηλαδή πιστέψτε με αυτό ισχύει ακόμη και για 

την καθαρίστρια. 

Ι_2: ... βέβαια είναι και το τί άνθρωπος είναι, αλλά αυτά τα αντιλαμβάνεσαι λίγο διαισθητικά, 

δηλαδή δεν είναι εύκολο να μπούνε σε ένα χαρτί. Το πρώτο πράγμα είναι ο επαγγελματισμός, η 

σοβαρότητα, η περιποιημένη, προσεγμένη εμφάνιση, ακόμα και η γλώσσα που χρησιμοποιεί, το 

μετρημένο του χαρακτήρα. Η ευγένεια, η εμφάνιση, η όχι πολλή διαχυτικότητα, η στάση 

απέναντι σε αυτόν που του παίρνει συνέντευξη, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε 

επηρεάζουν. Και λέω σε επηρεάζουν, όχι ότι είναι τα πιο βασικά, δεν είναι πάντα αντικειμενικά, 

αλλά αυτό που αποπνέουν το καταλαβαίνεις, όλα αυτά φαίνονται στη συνέντευξη.  

Ι_3: “(αναφέρεται σε υψηλόβαθμα στελέχη, εννοείται:εκτός από το βιογραφικό, και τη 

συστατική επιστολή της εταιρείας), ...μετά είναι και το face to face που βλέπω και μπορώ και 

κρίνω και κάποια πράγματα. The body-language, πώς απαντάει στις ερωτήσεις, συγκεκριμένα 



90 

 

πράγματα. ...Στη συνέντευξη θέλω να δω τον χαρακτήρα του. Αν είναι ήπιος, αν είναι 

aggressive. Εγώ προσωπικά αυτό προσπαθώ να κάνω. Τα άλλα είναι συγκεκριμένα: πτυχίο, 

προϋπηρεσία, συστατικές, είναι εύκολο να τα τσεκάρεις. .....και να έχεις απέναντί σου τον 

άνθρωπο. Κοκκινίζει, ιδρώνει, κάνει, πώς στέκεται, πώς κινείται, τί απαντήσεις δίνει, πολλά 

πράγματα. “ “Ο νοσηλευτής είναι πολύ σημαντικό να αγαπάει την δουλειά του και να μην την 

κάνει μόνο για βιοποριστικούς λόγους”  

Δ_1:  επίσης αυτό που βλέπω στη συνέντευξη είναι η ευαισθησία του, με ενδιαφέρει πάρα πολύ 

στο συγκεκριμένο χώρο τον δικό μας. Κατά την άποψή μου απαιτεί μία ιδιαίτερη ευαισθησία, 

μία διάθεση για στράτευση και μία αντοχή στα φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Δ_2:  Στη συνέντευξη θέλαμε να δούμε κατά πόσο μπορεί ο υποψήφιος ...μπορεί να 

συνεργαστεί, γιατί αλλιώς είναι δύσκολα τα πράγματα. να είναι δημιουργικός, γιατί είναι μία 

δουλειά που θέλει πολλή δημιουργικότητα, αλλιώς μαραζώνεις. ...να έχει μία διάθεση για 

αυτοβελτίωση, για εξέλιξη, και κείνο είναι πολύ σημαντικό, και βεβαίως να έχει τις βασικές 

δεξιότητες επικοινωνίας με τους ανθρώπους, να ελέγχει τις αντιδράσεις του, δεν μιλώ για νεύρα 

και θυμούς γιατί αυτά δημιουργούν πρόβλημα σε οποιαδήποτε υπηρεσία, τουλάχιστον στην 

επαφή του  με τον κόσμο που εξυπηρετεί. Και αυτό φαίνεται στη συνέντευξη, εγώ νομίζω ότι 

φαίνεται.  

Δ_3: ...ειδικά σε ένα χώρο ψυχικής υγείας, θεωρώ ότι η επαφή, το επικοινωνιακό κομμάτι 

μέσα στη συνέντευξη πρέπει να έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Είναι χώρος θεραπείας. Ακόμα και 

για θέσεις διοικητικές. Δηλαδή ένας γραμματέας εδώ δεν είναι όπως σε μία τράπεζα, γιατί μιλά 

στο τηλέφωνο με αυτόν που είναι στη χρήση ή με μία απελπισμένη μητέρα. Άρα θέλεις και 

άλλες δεξιότητες. Και αυτό είναι το ζητούμενο, και είναι δύσκολο. ... 

Επίσης κάτι που δεν αναφέρθηκε πριν, για μένα ας πούμε πολύ σημαντικό είναι και τα χόμπυ. 

….ειδικά στο χώρο της απεξάρτησης, αλλά ακόμα πιο συγκεκριμένα στην θεραπευτική 

κοινότητα, επειδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Εκεί μπορεί ο ξυλουργός  ή ο προπονητής 

ποδοσφαίρου ή τζούντο (εννοεί: που εργάζονται στο πρόγραμμα)να είναι πιο σημαντική 

φιγούρα θεραπευτικά τελικά για ένα μέλος από ό,τι ο υπεύθυνος της κοινότητας. Άρα το τί 

κάνει ο υποψήφιος στον ελεύθερο του χρόνο χαλαρός, είναι σημαντικό να διερευνηθεί, η 

δημιουργικότητά του, αυτό ακριβώς. Το χιούμορ, βέβαια αυτό είναι προσωπικό, δεν είναι του 

φορέα, για μένα είναι και αυτό πολύ σημαντικό.”  
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Για μένα, το πρώτο, το πιο σημαντικό που θέλω να δω, όσο γίνεται, είναι να είναι δοτικός 

άνθρωπος, να νοιάζεται για τον άλλον. Ένα δεύτερο είναι το επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί η 

ψυχοθεραπεία, …...γίνεται, μέσα από την επικοινωνία, την λεκτική κυρίως και όχι μόνο. Οπότε 

θες να δεις, ο άλλος μπορεί να επικοινωνήσει? Αλλιώς τί θεραπεία είναι? Οπότε, αυτό πώς 

μπορείς να το πάρεις μέσα από μία διαδικασία? Μόνο με τη συνέντευξη....Η σεμνότητα είναι 

πολύ σημαντική, αλλά σεμνότητα με σιγουριά, όχι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και φόβους. Νομίζω 

ότι σε μία συνέντευξη κάποιος πρέπει να πηγαίνει με σεβασμό, και στην επιτροπή και στη 

διαδικασία. Όχι δουλικά, όχι γλείφτικα.”    

 

Ένας βασικότατος λόγος που χρησιμοποιείται η συνέντευξη ως επιπλέον εργαλείο επιλογής 

προσωπικού είναι για να αξιολογηθεί η προσωπικότητα του υποψηφίου και οι κοινωνικές του 

δεξιότητες. Αυτός άλλωστε ήταν και ο κύριος στόχος της έρευνάς μας, όταν την ξεκινήσαμε. 

Θέλαμε να δούμε κατά πόσο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η συνέντευξη 

συμβάλλει σε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του υποψηφίου μαζί με την αξιολόγηση των 

επαγγελματικών του προσόντων.  

Σύμφωνα με τον Gatewood (2001), ενώ είναι σαφές ότι η συνέντευξη είναι ένα πολύ 

βοηθητικό εργαλείο για την ανίχνευση και αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών, μία 

σύμφυτη δυσκολία  είναι ότι είναι δύσκολο να οριστούν και να μετρηθούν αυτά τα 

χαρακτηριστικά από όλους με τον ίδιο τρόπο. Η δυσκολία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η 

μέτρηση αυτών των χαρακτηριστικών εξαρτάται από την υποκειμενική κρίση του κάθε 

συνεντευκτή, θέμα το οποίο θίχτηκε εκτενώς και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Είναι όμως γεγονός ότι η αναζήτηση αυτών των χαρακτηριστικών στον υποψήφιο είναι 

και ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που διεξάγεται η συνέντευξη επιλογής στις 

υπηρεσίες υγείας και ακόμη περισσότερο στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, σύμφωνα με την μετα-ανάλυση των 

Salgado & Moscoco (2002), η μη-δομημένη συνέντευξη όντως συμβάλλει περισσότερο 

στη γνωριμία με την προσωπικότητα του υποψηφίου από ό,τι η δομημένη. Η μη-

δομημένη έχει υψηλότερη συσχέτιση με τις πέντε πλευρές της προσωπικότητας, με άλλα 

λόγια οι αξιολογήσεις από τις συνεντεύξεις εν μέρει βασίζονται στις πλευρές του υποψηφίου 

που αφορούν την εξωστρέφεια, το άγχος, την ανοικτότητα, την ικανότητα να είναι 
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ευχάριστος και την ευσυνειδησία. Αντίθετα οι δομημένες συνεντεύξεις επηρεάζονται 

λιγότερο από την προσωπικότητα.   

Άρα ίσως δεν είναι καθόλου τυχαία η προτίμηση όλων των συμμετεχόντων της έρευνάς μας 

στην μη-δομημένη συνέντευξη: τους βοηθά να γνωρίσουν όντως καλύτερα πλευρές της 

προσωπικότητας του υποψηφίου λόγω του ελεύθερου πεδίου δράσης που έχουν.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ίδια μετα-ανάλυση, δεν ισχύει το ίδιο για τις 

κοινωνικές δεξιότητες. Αυτές έχουν καλή συσχέτιση με την μη-δομημένη αλλά ακόμη 

καλύτερη με τη δομημένη.  

Άρα η αίσθηση των συμμετεχόντων της έρευνάς μας ότι η ελεύθερη συνέντευξη τους 

βοηθάει να δουν τις κοινωνικές δεξιότητες του υποψηφίου ισχύει μεν, αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν θα το κατάφερναν ακόμη καλύτερα και με τη δομημένη συνέντευξη.  

 

Β. 4. Ευαισθητοποίηση του υποψηφίου στις αξίες και την κουλτούρα της υπηρεσίας  

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τη συνέντευξη ως μία 

ευκαιρία για να αξιολογήσουν κατά πόσο ο υποψήφιος εναρμονίζεται με τις αξίες, τη 

φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας και του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο συνεντευκτής χρησιμοποιεί τη συνέντευξη ως ευκαιρία για να εξήγησει πώς η 

συγκεκριμένη υπηρεσία διαφοροποιείται ως προς τη φιλοσοφία της από τις 

αντίστοιχες του κλάδου και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της: 

I_1: “...μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει δουλέψει σε κέντρο νευροαποκατάστασης, όπως 

είμαστε εμείς. Άρα η όλη μας φιλοσοφία είναι στοχευμένη προς την νευροαποκατάσταση . Άρα 

αυτό σημαίνει ότι αυτές τις μικρές ιδιαιτερότητες, που τις έχουμε εμείς εδωπέρα, θα πρέπει να 

του τις πεις του ανθρώπου για να ξέρει ακριβώς πού ήρθε.” 

Ι_2: “(εννοεί: στη συνέντευξη)...μετράει κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος ταιριάζει στην 

κουλτούρα της επιχείρησης, όπως την εκφράζω εγώ σαν διευθυντής” 

Δ_3: “Στην συνέντευξη κάποιες ερωτήσεις που κάνουμε πάντα στην αρχή αφορούν τον ίδιο τον 

Οργανισμό και τη φιλοσοφία του, τις ιδιαιτερότητές του. Είμαστε ένα πρόγραμμα που βασίζει 



93 

 

την θεραπευτική του πρόταση σε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής και όχι στη φαρμακευτική 

υποκατάσταση. Θέλουμε να δούμε τί ξέρει για τον φορέα, αν ξέρει πού ήρθε να δουλέψει”. 

 ειδικά στα προγράμματα στο χώρο των εξαρτήσεων, οι συνεντευκτές θέλουν να 

γνωρίσει ο υποψήφιος ότι ο κλασικός ρόλος ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας 

μπορεί να διευρύνεται πέρα από τα καθιερωμένα πλαίσια και να απαιτείται 

ευελιξία και αντίστοιχη δυνατότητα προσαρμογής.  

Δ_1: Με ενδιαφέρει η ευελιξία του πάνω στη σχέση του δίπολου θεραπευτής – θεραπευόμενος, 

ειδικά στο δικό μας πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντική,  

Δ_2: “Και λίγο πόσο ανοιχτός είναι και στη δουλειά με την κοινότητα, λίγο πόσο 

εξοικειωμένος είναι με αυτές τις ιδέες, και αυτό μας ενδιέφερε......Αυτό μας ενδιέφερε αρκετά, 

γιατί αν ο άλλος δεν κατανοεί λιγάκι όχι το τί κάνεις, αυτό δεν το έχεις σαν απαίτηση, αλλά αν 

είναι αλλού και φαντάζεται ότι θα είναι εδώ σε ένα γραφείο και θα κάθεται (εννοείται: 

λέγοντας) “εγώ είμαι πρόθυμος να δεχτώ εδώ οποιονδήποτε άνθρωπο θα έρθει”, δηλαδή έχει 

ένα στυλ που είναι πολύ περιορισμένο και άσχετο με τη δική μας φιλοσοφία, ε,...”  

“Κάνουμε μία πρώτη ενημέρωση ειδικά για θέματα εργασιακά, για το πού θα δουλεύει, ότι 

δουλεύει στην κοινότητα, ότι έρχεται σε επαφή με σχολεία, εδώ μέσα  βλέπει κόσμο, δεν κάνει 

μόνο το στενό αντικείμενο της επιστήμης του αλλά έχει έναν ευρύτερο ρόλο” 

“Στη συνέντευξη θέλαμε να δούμε κατά πόσο μπορεί ο υποψήφιος να προσαρμοστεί στο ρόλο 

ενός στελέχους πρόληψης  γιατί ο ρόλος αυτός είναι  διευρυμένος. Να είναι διαθέσιμος να βγει 

έξω από το γραφείο, να μην κολλάει πίσω από στεγανά” 

Δ_3: ....προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να ταιριάξει με την φιλοσοφία αυτή, έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της θέσης;...γιατί εδώ πορεία προς την 

απεξάρτηση μπορεί να είναι και το να οργανώσουμε παρέα με τα μέλη μία εκδρομή, να δούμε 

έξω μία ταινία, να μαγειρέψουμε παρέα ή να παίξουμε. Μπορεί να βγει από τα καθιερωμένα? 

Θέλει? 

 

Τα παραπάνω αποσπάσματα επιβεβαιώνουν την άποψη ότι μία από τις βασικές χρήσεις της 

συνέντευξης είναι η εξέταση του κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι ευαισθητοποιημένοι στη 

φιλοσοφία της υπηρεσίας και κατά πόσο ταιριάζουν με τον οργανισμό (organization-fit). 
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Οι Rynes και Gerhart (1990) αναφέρουν ότι οι συνεντευκτές από τον ίδιο οργανισμό 

συμφωνούν στις κρίσεις τους για το αν ο υποψήφιος ταιριάζει ή όχι με την κουλτούρα του 

οργανισμού και καταλήγουν ότι η έννοια της κουλτούρας δεν φαίνεται να είναι μία 

ιδιοσυγκρασιακή έννοια. 

Σύμφωνα με τον Cook M. (2005), στοιχείο το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί στη συνέντευξη 

είναι το κατά πόσο ο υποψήφιος ταιριάζει με τον οργανισμό (organization-fit) και 

συγκεκριμένα κατά πόσο έχει τις ίδιες απόψεις με τον οργανισμό για το τί είναι 

σημαντικό στην εργασία (values congruency). Οι Cable & Judge αναφέρουν (1997) ότι οι 

συνεντευκτές μπορούσαν πράγματι να εκτιμήσουν αν οι αξίες των υποψηφίων 

εναρμονίζονταν με τις αξίες του οργανισμού. 

Εδώ θα επισημάνουμε και πάλι την θέση του Dipboye (1994), ότι ειδικά οι μη-δομημένες 

συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τα στελέχη που διοικούν, γιατί θεωρούν ότι με 

την ελεύθερη συνέντευξη μπορούν να εκφράσουν αξίες που είναι σημαντικές τόσο για την 

κουλτούρα όσο και για τους θεσμούς του οργανισμού. Αντίθετα οι δομημένες διαδικασίες 

αποφεύγονται από τα στελέχη γιατί επικεντρώνουν το συνεντευκτή στις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται άμεσα με την εργασία, και αποθαρρύνουν το 

πλούσιο μείγμα των συμπεριφορών που είναι τόσο σημαντικές για τη διατήρηση και την 

επικοινωνία των αξιών ενός οργανισμού. 

 

Β.5. Ευκαιρία να ακουστεί ο υποψήφιος 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι η συνέντευξη για τους τρεις συμμετέχοντες της 

έρευνάς μας που προέρχονται από το χώρο των εξαρτήσεων (Δ_1, Δ_2, Δ_3) αποτελεί μία 

ευκαιρία να ακούσουν τον υποψήφιο να εκθέτει τις θέσεις του (Δ_1), να αναδείξει τα 

προσόντα του και τους τρόπους που ο ίδιος νομίζει ότι μπορεί να καταστεί χρήσιμος για την 

υπηρεσία (Δ_2, Δ_3).  

Δ_1: Επίσης οι συνεντεύξεις είχαν σα στόχο να δώσουν στον ενδιαφερόμενο, στον υποψήφιο 

την δυνατότητα να αναλύσει την θέση του όσο γίνεται καλύτερα. 

Δ_2: “Η σκέψη μας προς τον ενδιαφερόμενο ήταν να αναδείξει τα προσόντα του. Δεν 

πηγαίναμε για να τον ταπώσουμε. Μας ενδιέφερε πολύ να του  δώσουμε την ευκαιρία να 
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αναδείξει τα προσόντα του. Και υπήρχε και μία ερώτηση ας πούμε, εσείς τί νομίζετε ότι θα 

μπορούσατε από την δική σας την εμπειρία να μας δώσετε, να κερδίσει ο φορέας?” 

Το θέμα ήταν ο καθένας αυτό που ξέρει, να μπορεί να το υποστηρίξει, τα προσόντα που έχει να 

μπορεί να τα δείξει για να καταλάβουμε αν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά. Και μπορεί πιο 

πολύ αυτά να ψάχναμε παρά τα μεἰον 

Δ_3: “Μία από τις ερωτήσεις που κάνουμε πάντε είναι: “εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να 

συμβάλετε στο έργο μας; ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σας μπορείτε να σκεφτείτε?”...μας 

ενδιαφέρει να ακούσουμε ο ίδιος πώς βλέπει τον εαυτό του. 

 

Εδώ φαίνεται μία πολύ συχνή χρήση της συνέντευξης από τους υπεύθυνους επιλογής, η 

ευκαιρία να ακουστεί ο υποψήφιος, πιο συγκεκριμένα για να θέσει ερωτήματα ή να εκθέσει ο 

ίδιος τις απόψεις του ή να δείξει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει χρήσιμος για την υπηρεσία. 

Η συνέντευξη ως διαδικασία αμοιβαίας γνωριμίας και ως ευκαιρία για να ακουστεί ο 

υποψήφιος είναι ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει την έρευνα. Η αυστηρά 

δομημένη συνέντευξη δεν προβλέπει αυτό το στοιχείο, γιατί θεωρείται ότι ένα τέτοιο πιο 

χαλαρό και αδόμητο μέρος στη διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τους συνεντευκτές. Όμως ο 

Schuler (1995) στην πολλών επιπέδων δομημένη συνέντευξη την οποία προτείνει, εισάγει 

συγκεκριμένο μέρος με στόχο την αλληλεπίδραση και καλύτερη γνωριμία με τον υποψήφιο 

μέσα από μία πιο χαλαρή συζήτηση.  

 Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις συμμετέχοντες που αναφέρονται σε αυτό προέρχονται από 

το χώρο των εξαρτήσεων. Οι θέσεις του επαγγελματία υγείας (Δ_1) για το πώς βλέπει το 

πρόβλημα της εξάρτησης καθορίζουν και τον τρόπο δράσης και παρέμβασης του απέναντι 

στον ασθενή. Επίσης οι ρόλοι στα προγράμματα αυτά (Δ_2, Δ_3) δεν είναι πάντα τόσο 

αυστηρά προδιαγεγραμμένοι και υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Έτσι η θέση του ίδιου του υποψηφίου για το πώς μπορεί να γίνει χρήσιμος έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα.  
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Β.6. Διαχωρισμός των πλέον ακατάλληλων 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι δύο από τους συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα και 

ένας από το χώρο των εξαρτήσεων αναφέρουν ότι η συνέντευξη βοηθάει να αντιληφθούν  το 

αν κάποιοι υποψήφιοι είναι εντελώς ακατάλληλοι, παρόλο ότι συχνά τα τυπικά προσόντα 

τους μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου: 

Ι_2:  “Ή μπορεί να φαίνεται ένα τέλειο βιογραφικό, μία τέλεια παρουσία, αλλά είναι τέτοιο το 

στήσιμο, μη-αντικειμενικό γιατί τί θα πει στήσιμο..το οποίο θα πει δεν μου κάνεις. Επομένως, 

ναι.” 

Ι-3: “Άνθρωποι που μπορούσαν να σου φαίνονται super, λαμπροί, και να εμφανιστούν στο 

τέλος ότι δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά που είναι να κάνουν” 

Ι_3: “Ακόμα και για μικρές θέσεις, όπως είναι οι βοηθοί νοσηλευτών, οι βοηθοί θαλάμου, 

είναι a priori αυτό δεδομένο ότι θα τον δούμε πρώτα. Γιατί μας έχουνε τύχει πλειάδα 

περιπτώσεων που ένα χαρτί μπορεί να φαίνεται υπέροχο και να έχεις έναν άλλον άνθρωπο, ο 

οποίος στην ομιλία μπορεί να σου φανεί προβληματικός. Σαφέστατα και  θα τον δούμε και μία 

και δύο φορές, ίσως. Ακόμα και στη μικρή θέση μιλάω, έτσι? Θα τον δουν, θα τον σκανάρουνε, 

θα τον ξαναδούν ακόμα μία φορά προκειμένου να του αναθέσουν τις ευθύνες του.” 

Δ_2:  “Υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ τα βιογραφικά ήταν πάρα πολύ καλά, είδαμε ότι ο 

άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει σε τί υπηρεσία έρχεται, ότι ήταν πολύ αλλού.”  

 

Η άποψη αυτή των συμμετεχόντων στην έρευνα επιβεβαιώνεται από τον Fried J.B. (2005), 

ότι οι συνεντεύξεις συμβάλλουν στο να διαχωριστούν οι πλέον ακατάλληλοι υποψήφιοι και 

πιο συγκεκριμένα, λόγω του ελεύθερου πεδίου δράσης που δίνουν στον συνεντευκτή, αυτό 

το εξασφαλίζουν περισσότερο οι μη-δομημένες. 
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Γ. Πώς παρουσιάζεται η θέση εργασίας στον υποψήφιο την ώρα της συνέντευξης 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Αξιοποιείτε τη συνέντευξη για να παρουσιάσετε στους 

υποψηφίους αναλυτικά την θέση εργασίας? Αν ναι, ποια σημεία θεωρείτε ότι πρέπει να 

τονιστούν και γιατί?”) 

Από το ερευνητικό υλικό που προκύπτει, φαίνεται ότι και οι έξη συμμετέχοντες αξιοποιούν 

τη συνέντευξη για να παρουσιάσουν με ρεαλιστικό τρόπο την θέση εργασίας, τονίζοντας 

καταρχήν τις δυσκολίες, για να ενημερώσουν με ειλικρίνεια τον υποψήφιο αλλά και για να 

ελέγξουν το κίνητρό του. Τα ερευνητικό υλικό επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρουμε στη 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση για την πολύ μεγάλη σημασία της συνέντευξης στη 

ρεαλιστική προβολή της θέσης εργασίας (job realistic preview).  

 O Wanous (1989), ο οποίος είναι από τους κύριους εισηγητές της ρεαλιστικής 

παρουσίασης της θέσης εργασίας, κάνει την υπόθεση ότι η συνέντευξη ίσως 

συμβάλλει περισσότερο στην αποτελεσματικότερη ρεαλιστική παρουσίαση της θέσης 

εργασίας από ό,τι άλλες μέθοδοι (πχ. διανομή υλικού ή ακουστικο-οπτικό υλικό) 

επειδή η συνέντευξη προσφέρει τη δυνατότητα για διαπροσωπική επαφή, όπου ο 

υποψήφιος είναι συγκεντρωμένος και λαμβάνει το μήνυμα πιο αποτελεσματικά. 

 Οι Schuler & Moser (1995), οι οποίοι προτείνουν τη multi-modal συνέντευξη , 

εντάσσουν σε αυτή ως βασικό μέρος τη ρεαλιστική παρουσίαση της θέσης εργασίας 

με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του υποψηφίου αλλά και τον έλεγχο κινήτρου 

εκ μέρους του. 

Πιο συγκεκριμένα στο ερευνητικό υλικό φαίνεται καθαρά το τρίπτυχο Εμφαση στις 

δυσκολίες / Έλεγχος κινήτρου / Συγκατάθεση ή Αυτοαποκλεισμός 

 

Γ.1. Έμφαση στις δυσκολίες και στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 

Φαίνεται ότι και τα έξη στελέχη προβάλουν με ρεαλιστικό τρόπο την θέση εργασίας. 

Αναφέρονται αναλυτικά στις συνθήκες εργασίας, γιατί αυτά είναι θέματα που δεν 

περιγράφονται αναλυτικά στην αγγελία και θεωρούν ότι έχουν την υποχρέωση να 

ενημερώσουν τον υποψήφιο για να είναι εξαρχής ξεκάθαροι απέναντί του τονίζοντας τις 

δυσκολίες και τις υποχρεώσεις. Επίσης οι περισσότεροι τονίζουν τις δυσκολίες και πιο 
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συγκεκριμένα τονίζουν την απαιτούμενη ευελιξία στα ωράρια. Αυτό είναι ένα κεντρικό 

ζήτημα στον Τομέα Υγείας καθώς οι περισσότερες εργασιακές θέσεις προϋποθέτουν εργασία 

τα Σαββατοκύριακα ή σε βάρδιες, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά και την προσωπική 

ζωή του εργαζόμενου, άρα και συνολικότερες αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Μόνο ένα 

στέλεχος του ευρύτερου δημοσίου αναφέρει ότι συζητιέται και το μισθολογικό ζήτημα.  

I_1: “Και ακριβώς με τί θα ασχοληθεί. Ακριβώς με τι θα ασχοληθεί. Γιατί μια αγγελία δεν θα 

σου δώσει ακριβώς με τί θα ασχοληθείς. Θα σου δώσει κάποια στοιχεία.  Εδώ πέρα λοιπόν θα 

του το δώσεις ακριβώς. “ 

Ι_2: “Στη συνέντευξη αναφερόμαστε αναλυτικά στη θέση εργασίας γιατί, δεν μπορείς σε δύο 

γραμμές στην αγγελία να περιγράψεις μία θέση. Και μάλιστα εκεί μπαίνεις και σε λεπτομέρειες, 

όχι ακόμα μισθολογικές, αλλά μπαίνεις σε λεπτομέρειες ωραρίου έρχονται Χριστούγεννα, 

μπορεί να είσαι μέσα, δηλαδή να πάρεις και τις δύσκολες περιπτώσεις, μην πει “εμένα άλλα 

μου λέγατε”, άρα σαφώς την περιγράφεις πλήρως, με τις δυσκολίες της, αυτό είναι το πιο 

σημαντικό.” 

Ι_3: “(ανάφερεται σε πρόσληψη υψηλόβαθμων στελεχών, εννοείται: στη συνέντευξη θα πω...) 

..και τα υπέρ και τα κατά, βεβαίως. Δεν κρύβω κάτι. Σαφέστατα. Δεν μπορείς να κρύψεις κάτι. 

Για μένα είναι απαραίτητο το να λες την αλήθεια ή την κατάσταση που βρίσκεσαι αυτή την 

στιγμή ή τί ψάχνεις ή τί αναζητάς. Δεν θα το κάνεις τώρα, θα τον προσλάβεις, θα το δει, τί θα 

του υποσχεθείς, την Άρτα και τα Γιάννενα και μετά θα βρει κάτι άλλο? Θα σου πει με 

κοροϊδεύετε? Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα.” 

Δ_1: “Φοβάμαι ότι σε ό,τι αφορά τα προνόμια δεν γίνεται και πολλή κουβέντα στις 

συνεντεύξεις. Πιο πολύ γίνεται κουβέντα για τις υποχρεώσεις των συνεντευξιαζόμενων, 

τουλάχιστον από την εμπειρία μου μέχρι τώρα” 

Δ_2:  “και τα θέματα τα εργασιακά, το ωράριο και το μισθό ..... σε όποιον τον ρώτησε, ναι, 

θεωρούσαμε ότι οφείλαμε να το πούμε, για τη σχέση εργασίας, αν θα είναι αορίστου, δίμηνη, 

πεντάμηνη...Κάθε πότε θα πληρώνεται..Αυτό είναι και ανέντιμο να μην το πεις στον 

άνθρωπο....Θέλαμε να τους διευκρινίσουμε και τις συνθήκες εργασίας. Ότι είναι οκτάωρο, ότι 

έχει σπαστά ωράρια, ότι χρειάζεται να έχει ευελιξία για να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα, τις 

απαιτήσεις.” 
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Δ_3: “Παρουσιάζουμε την συγκεκριμένη θέση, για να ξέρει ο άλλος περί τίνος πρόκειται. 

Έρχονται υποψιασμένοι από την προκήρυξη, αλλά την αναλύουμε ακόμη περισσότερο, αν δεν 

την ξέρουν, και συνήθως ο φορέας μας έχει παράδοση να τονίζει τις δυσκολίες της κάθε 

θέσης.” 

 

Γ.2. Έλεγχος κινήτρου του υποψηφίου από την πλευρά του εργοδότη 

Με βάση τα όσα αναφέρουν για τις συνθήκες εργασίας, οι πέντε από τους έξη συμμετέχοντες 

δηλώνουν ότι προχωρούν στον έλεγχο του κινήτρου του υποψηφίου, να δουν αν όντως μετά 

την ανάλυση των υποχρεώσεων και των δυσκολιών συνεχίζει να θέλει να εργαστεί:  

Ι_1: ... και μετά (εννοεί αφού τους πει τις ακριβείς συνθήκες εργασίας) το κάνω πάντα, την 

ερώτηση αυτή. Τους ρωτάω αν θέλουν να συνεχίσουμε. Αν δηλαδή με βάση αυτά που τους είπα 

εγώ, πιστεύουν ότι έχει νόημα να συνεχίσουμε, είναι αυτό κάτι που τους ικανοποιεί και 

θάθελαν να δουλέψουν στην αντίστοιχη θέση με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.  

Ι_2: “.....Γιατί για να φανεί αν κάποιος πραγματικά θέλει την θέση, γιατί του αρέσει, πρέπει να 

ξέρει την πραγματικότητα. Ήρθε κάποιος και είπε, “εγώ νόμιζα ότι θα είχα μόνο πρωινό 

ωράριο”, και έφυγε, άρα δεν ήθελε την συγκεκριμένη θέση. Απλά, δεν γράφονται αυτά στην 

αγγελία, πρέπει να τα πεις από κοντά για να τα σταθμίσεις μαζί και με την αντίδρασή του για να 

καταλάβεις αν πραγματικά του αρέσει ο χώρος εργασίας.” 

Δ_2: να δούμε αν ο υποψήφιος θέλει κάτι ιδιαίτερο και να μάθει.....Εμείς το λέμε γιατί για να 

δεσμευτεί κάποιος πρέπει να ξέρει ότι εμείς δουλεύουμε και τα πρωινά, δουλεύουμε και τα 

απογεύματα, ” 

Δ_3: (εννοεί:.... τονίζει τις δυσκολίες της κάθε θέσης ) ….και να το βάζει σαν πρόκληση στον 

συνεντευξιαζόμενο. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να υπάρχει μία ρεαλιστική 

προσέγγιση. Να μην είναι αιθεροβάμονες, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα σύννεφα και έχουν 

τελείως άλλη εικόνα, επειδή έχουμε καλό όνομα σαν φορέας.  Είναι δύσκολη η δουλειά από 

οποιαδήποτε θέση όταν ασχολείσαι με τις εξαρτήσεις, οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση η 

δύσκολη, την οποία την βάζεις για να δεις ο άλλος πώς θα τη διαχειριστεί έστω σε μία 

συνέντευξη. Εντάξει δεν συζητάς κάποιο περιστατικό, αν και έχει γίνει και αυτό κάποιες φορές. 
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Θέλεις να το δεις, πώς το διαχειρίζεται? Είναι έτοιμος? Μπορεί? Καταλαβαίνει? Έχει 

επίγνωση ή ήρθε για ακόμη μία θέση?” 

 

Γ.3. Αυτο-αποκλεισμός του υποψηφίου 

Ένας από τους συμμετέχοντες έθεσε το ζήτημα του ελέγχου του κινήτρου και από την 

πλευρά του ίδιου του υποψηφίου: η παρουσίαση των συνθηκών εργασίας συμβάλλει ώστε 

και ο ίδιος ο υποψήφιος να αποφασίσει το πόσο κινητοποιημένος είναι ή να αυτο-

αποκλειστεί όταν δεν τον ικανοποιεί η θέση εργασίας.  

Δ_2: Και υπήρξε άνθρωπος στη συνέντευξη, που μπορεί να είχε τα περισσότερα τυπικά 

προσόντα από όλους και είπε ότι εγώ με αυτή τη συνθήκη, με αυτό το μισθό, δεν μπορώ να 

διεκδικήσω αυτή τη θέση, δεν με ενδιαφέρει. 

 

 

Δ. Η δυσκολία για αντικειμενική στάση εκ μέρους του συνεντευκτή 

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Με βάση την εμπειρία σας, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να 

είστε αντικειμενικοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον υποψήφιο?”) 

Στην ερώτησή μας κατά πόσο θεωρούν ότι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης, οι πέντε από τους έξη συμμετέχοντες στην έρευνά μας 

συμφωνούν ότι υπάρχει το στοιχείο της υποκειμενικής κρίσης στη συνέντευξη και ότι 

είναι σύμφυτο με τη διαδικασία αυτή, χωρίς όμως να θεωρούν ότι είναι κυρίαρχο ή δεν 

αντιμετωπίζεται, όπως θα φανεί και παρακάτω. Ένας συμμετέχων (Ι_2) συμβάλλει με το δικό 

του τρόπο στην έρευνα, θυμίζοντας μας ότι δεν έχει στόχο τόσο την αντικειμενικότητα όσο 

πρώτα από όλα την επιλογή του καταλληλότερου.  

Οι δύο συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα (Ι_1, Ι_2) εστίασαν αρκετά στο θέμα της 

εμφάνισης, τεκμηριώνοντας όμως ότι αυτό το στοιχείο συνδέεται με την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής και με την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που δημιουργεί στον 

πελάτη / ασθενή μία περιποιημένη εμφάνιση, όπως βέβαια την ορίζει και ο ασθενής 

σύμφωνα και με τις στερεοτυπικές του αντιλήψεις, κάποιες φορές. 



101 

 

Ι_1: “Κατ’ αρχάς δεν είναι εύκολο (εννοεί να είναι αντικειμενικός ο συνεντευκτής). Γιατί, να 

σας πω. Όπως και νάχει το πράγμα η εξωτερική εμφάνιση μας επηρεάζει. ..εδώ είναι και 

χώρος υγείας, η αλήθεια είναι,  μπορεί να ακουστεί λίγο ρατσιστικό κλπ. αλλά αν είναι ένας 

υποψήφιος με μία εμφάνιση κάπως extreme, δύσκολα θα τον ακούσω. Δεν είναι προσωπικό 

μου το θέμα. Έχει να κάνει με το ότι παρέχουμε υπηρεσίες υγείας. ... άρα ένας ηλικιωμένος 

άνθρωπος που έχει ούτως ή άλλως την ανασφάλειά του θα είναι πιο ωραίο να δει μία εμφάνιση 

πιο ευπρεπή να το πω έτσι, και για τον καθένα είναι διαφορετικό το definition. Άρα σε αυτό το 

κομμάτι μπορεί να μην είμαι και τόσο αντικειμενικός..... Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είμαι, γιατί 

έχω την φιλοσοφία να μην παίρνω γνωστούς, φίλους και τα λοιπά, ε, θεωρώ ότι είμαι 

αντικειμενικός, δηλαδή όταν δω έναν άνθρωπο θα τον κρίνω εδώ πέρα από αυτά που θα μου 

πει. .....”  

Ι_2: “Θα με συγχωρέσετε αλλά στον ιδιωτικό τομέα, στην πρόσληψη αντικειμενικότητα δεν 

ισχύει, ειδικά στο τελικό στάδιο των τριών – τεσσάρων, δηλαδή η βαθμολογία που βάζω είναι 

αυτό που βλέπω στον άλλον, μπορεί σαν διευθυντής να το λέω αυτό, ...πρέπει να προσλάβω 

κάποιον που κάνει την δουλειά, δεν θα είμαι τόσο αντικειμενικός, θέλω να δω αν αυτός ο 

άνθρωπος ταιριάζει με εκείνη τη δουλειά με το δικό μου το οπτικό βλέμμα, δυστυχώς.” 

“... θέλω τους κατάλληλους, τους καλύτερους για αυτή την θέση. Αυτό δεν είναι πάντα θέμα 

βαθμολογίας και δέκα χαρακτηριστικών, είναι ένα πράγμα που βγαίνει την ώρα που έχεις τον 

άλλον απέναντί σου, να του πεις σε θέλω, πιάνεις αύριο δουλειά.” 

“ ... το ότι έχεις σκουλαρίκια ενώ έρχεσαι για νοσηλεία, το ότι έχεις ανοιχτές πύλες για 

λοιμώξεις σε εσένα τον ίδιο, αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, η προσπάθεια για 

αντικειμενικότητα πολλές φορές μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς το αποτέλεσμα, η εμφάνιση πχ. 

μπορεί να αφορά την ουσία.”  

“Επίσης οι πελάτισσσες ζητούν επίμονα γυναίκα σε κάποιες ειδικότητες επειδή ντρέπονται, δεν 

γίνεται να μην το λάβουμε υπόψη μας, ναι εκεί δεν θα είμαστε αντικειμενικοί” 

Δ_1: “Προφανώς υπάρχει η υποκειμενικότητα του συνεντευκτή και δεν ξέρω αν μπορεί να την 

αποφύγει κανείς. από κει και έπειτα η υποκειμενικότητα σε κάθε δυαδική σχέση, είτε αυτή είναι 

θεραπευτική, είτε είναι συνεντευξιακή, υπάρχει μία υποκειμενικότητα ανάμεσα σε αυτόν που 

έχει τον ρόλο του ενός και σε αυτόν που έχει τον ρόλο του άλλου. Πάντα υπάρχει αυτή η 

υποκειμενικότητα.”  
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Δ_2: “Αντικειμενικοί τώρα, αυτό ίσως είναι λίγο δύσκολο. Προσπαθούσαμε να βρούμε 

διαδικασίες για να το εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν.” 

Δ_3: “Είναι πάρα πολύ δύσκολο (εννοεί το θέμα της αντικειμενικότητας). Γιατί ακόμα και αυτό 

που λέμε χημεία, δηλαδή τα χνώτα, δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να έρθει, και για χ 

λόγους, και αυτή είναι η αδυναμία της συνέντευξης, να τον αντιπαθήσεις στο 15λεπτο που τον 

έχεις, έστω μισάωρο, δεν ξέρω max, και αυτό πώς το διαχειρίζεσαι? Εκεί θέλει μεγάλη 

ωριμότητα θεωρώ.” 

 

Το γεγονός ότι ο συνεντευκτής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, πολλοί από τους 

οποίους δεν γίνονται ούτε από τον ίδιο αντιληπτοί, την ώρα της συνέντευξης, έχει αποτελέσει 

αντικείμενο πάρα πολλών ερευνών. Στην βιβλιογραφική μας ανασκόπηση έχουν ήδη 

αναφερθεί εκτενώς αυτοί οι παράγοντες και δίνονται συνοπτικά τα ευρήματα διαφόρων 

ερευνών, όπως αυτά έχουν συγκεντρωθεί από τους Anderson & Shackleton, και εστιάζουν 

στα συνηθισμένα λάθη που μπορεί να προβούν οι συνεντευκτές (επίδραση της αυτο-

εκπληρούμενης προφητείας, των στερεοτύπων, της πρώτης εντύπωσης, της αντίθεσης, της 

ομοιότητας με το συνεντευκτή, της προσωπικής έλξης, το θεμελιώδες λάθος της απόδοσης, 

της υποκειμενικής πλαισίωσης, κα.).  

Άλλωστε τα συμπεράσματα αυτού του μεγάλου όγκου ερευνών έχουν κάνει τους ερευνητές 

να επισημαίνουν συνεχώς ότι η συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής  χρειάζεται να προσεχθεί 

ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο που δομείται και εφαρμόζεται προκειμένου να είναι αξιόπιστη.  

 

 

Ε.  Τρόποι για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας  

(η ερώτηση που είχε τεθεί ήταν: “Με ποιους τρόπους προσπαθείτε να διασφαλίσετε κατά το 

δυνατόν την αντικειμενικότητα? ”) 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι το 

σημαντικότερο στοιχείο για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αλλά γενικότερα για την 

αποτελεσματικότητα της συνέντευξης είναι: 
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 η στάση και το προφίλ του συνεντευκτή (η γνώση του αντικειμένου εργασίας, η 

διοικητική του εμπειρία και οι επικοινωνιακές του δεξιότητες) 

 ο σχεδιασμός της συνέντευξης όσον αφορά τον αριθμό και την ιδιότητα των 

συνεντευκτών 

 η συνεργασία μεταξύ των συνεντευκτών για την τελική αξιολόγηση 

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική μας 

ανασκόπηση, σημαντικό ρόλο στην αντικειμενική διεξαγωγή της συνέντευξης παίζουν 

επίσης: 

 Η εκπαίδευση των συνεντευκτών (αναφέρθηκε μόνο από δύο συμμετέχοντες του 

ιδιωτικού τομέα ως σημαντικό κριτήριο) 

 Ο τρόπος βαθμολόγησης (τρεις συμμετέχοντες αναφέρθηκαν σε αυτό 

παρεπιμπτόντως αλλά δεν διευκρινίστηκε αν γίνεται με βάση προ-αποφασισμένα 

κριτήρια, όπως η βιβλιογραφία προβλέπει) 

 Αν οι συνεντευκτές έχουν διασφαλίσει ένα τρόπο να συγκρατούν τις πληροφορίες 

που δέχονται την ώρα της συνέντευξης, πχ. να κρατούν σημειώσεις  (δεν αναφέρθηκε 

από κανένα συνεντευκτή). 

Αναλυτικότερα παραθέτουμε για κάθε κατηγορία τα αποσπάσματα των συμμετεχόντων και 

αντιπαραβάλλουμε τα βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 

Ε.1. Η στάση και το προφίλ των συνεντευκτών 

Όσον αφορά τη στάση και το προφίλ του συνεντευκτή, τα στοιχεία που έθιξαν οι 

συμμετέχοντες ως βασικά αφορούν τρεις κατηγορίες: 

α. Και οι έξη αναφέρουν τη γνώση του αντικειμένου εργασίας και του χώρου 

β. Επίσης και οι έξη αναφέρουν στοιχεία που αφορούν την επικοινωνιακή ικανότητα:  

επικοινωνιακές δεξιότητες (Ι_2, Δ_1), καλός ακροατής (Ι_2, Ι_3, Δ_2). ικανότητα 

διευκόλυνσης (Δ_2), απαλλαγή από στερεότυπα (Ι_1), συναισθηματική ωριμότητα  (Δ_1, 
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Δ_3), ευγένεια (Ι_3), ικανότητα να κατευθύνει τη συζήτηση και να διαπιστώνει την 

εγκυρότητα των όσων λέγονται (Ι_2, Ι_3) 

γ. Επίσης και οι έξη αναφέρουν την διοικητική εμπειρία: διοικητική εμπειρία (Ι_2, Ι_3, 

Δ_1, Δ_2, Δ_3), εμπειρία στις προσλήψεις ( Ι_2, Δ_3), εμπειρία ως προϊστάμενος και 

αντιληπτική ικανότητα για το πού θα αξιοποιηθεί ο υποψήφιος (Ι_1) 

Δύο από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η εκπαίδευση βοηθάει στην βελτίωση των 

δεξιοτήτων του συνεντευκτή (Ι_1 , Ι_2), ο ένας ανέφερε ότι επιδοτεί τέτοιες εκπαιδεύσεις για 

το προσωπικό του (Ι_1). 

Ι_1: (εν. για να υπάρχει αντικειμενικότητα) η αντίληψη είναι το σημαντικότερο και δεύτερον 

είναι η ικανότητα ούτως ώστε να μπορέσουμε αν θα αποφασίσουμε μέσα μας πριν του το 

ανακοινώσουμε ότι θα τον προσλάβουμε, να τον έχουμε ήδη τοποθετήσει, στην θέση ακριβώς 

που θέλουμε, .. δηλαδή αν θέλουμε να αντιληφθούμε αν είναι ικανός .... και για πού είναι 

ικανός .... Όσο μπορούμε να είμαστε λευκό χαρτί, να το πούμε έτσι. Δεν έχει νόημα να 

φέρνουμε στην  κουβέντα τα στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε μεταξύ μας και τα δικά μας 

προσωπικά προβλήματα. ..  Οπότε έχω μπει σε μία τέτοια διαδικασία και χρηματοδοτώ κάποιες 

εκπαιδεύσεις δικές τους ή και  κάποια σεμινάρια για τα στελέχη για να μπορέσουν και αυτοί να 

αναπτύξουν ικανότητες για να με ξεκουράσουν εντός εισαγωγικών και εμένα από αυτήν την 

διαδικασία, έτσι? Αυτό είναι ένα αδύναμο σημείο το οποίο το δουλεύουμε και το πιστεύω ότι 

θα βοηθήσει πάρα πολύ αλλά και τα ίδια τα παιδιά, τους προϊσταμένους από δω και πέρα να 

ωριμάσουν ακόμη περισσότερο. 

Ι_2: ...... πρέπει να ξέρουν πολύ καλά την εταιρεία οι συνεντευκτές, να είναι χρόνια για να 

μπορούν να εκφράσουν την κουλτούρα και να μπορούν να καταλάβουν τί έχουν απέναντί τους, 

να έχουν διαχειριστεί κόσμο άρα να ξέρουνε πώς, όχι να πιέσουν ακριβώς, πώς να βγάλουν 

από τον άλλον πράγματα, να είναι επικοινωνιακοί, αυτός που θα πάρεις πρέπει να μιλάει και ο 

ίδιος, δηλαδή να μπορέσει να μιλάει αλλά και το άλλο, και να ακούει, να τον αφήσει, να μην 

είναι συνεχώς παρεμβατικός, να μπορεί να του πει πέντε πράγματα, να του πει, να επικοινωνεί, 

να τον αφήσει να μιλήσει και να τα κρατήσει.  Ε, πρέπει να έχει εμπειρία σε αυτό, ..... Αυτό 

επίσης και μαθαίνεται, δηλαδή μπορεί να πάει σε σεμινάρια να μάθει πώς να παίρνει 

συνεντεύξεις, όχι μόνο πώς να δίνει. Χρειάζεται να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να έχει 

ασχοληθεί με τον κόσμο, και να είναι στέλεχος του ανθρώπινου δυναμικού.  Εντάξει, πέρα από 

τον διευθυντή που μπορεί να έχει όλη την άποψη και την τελική ευθύνη, αλλά πρέπει να έχει 
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έναν άνθρωπο δίπλα, ο οποίος να μπορεί, να έχει εμπειρία σε αυτό, να έχει διαβάσει 

βιογραφικά, να έχει κάνει συνεντεύξεις, και ο ίδιος να έχει δώσει.  

Ι_3: Ένα είναι σίγουρο να ξέρουν το αντικείμενο εργασίας και οι ίδιοι να διοικούν προσωπικό 

στο τμήμα που ανήκουν. Για μένα είναι το βασικό αυτό. Επίσης να είναι στο χαρακτήρα, ευγενή 

προς τον υποψήφιο, έτσι? Ούτε να βασανίζουμε θέλουμε κάποιον, προσπαθούμε να εξάγουμε 

από αυτόν το καλύτερο αποτέλεσμα, να πάρουμε τις απαντήσεις που θα μας φαίνονται ότι είναι 

καλές, να αντιληφθούμε αν το κάνει προσποιητό,   

 Αλλά επίσης να του δώσεις και το ελεύθερο να σε ρωτήσει και αυτός κάποια πράγματα. Να 

είναι μία αμφίδρομη κουβέντα, να μην είναι μία στερεότυπη. Δηλαδή παλιότερα τα interviews 

ήτανε, δηλαδή, εδώ, τρεις άνθρωποι, ένας απέναντι και κατά ρυπάς. Εμένα δεν μου αρέσει 

αυτό.  

Δ_1: Εκείνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους για 

συνεντευκτές αυτοί δηλαδή που ξέρουν το χώρο πολύ καλά, ξέρουν τις ανάγκες του και τι 

απαιτεί ο χώρος από τους εργαζόμενούς του, έχουν διοικητική εμπειρία ..και να μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με αυτούς που έρχονται.... να έχουν μία παρουσία τέτοια που να επιτρέπει 

στον συνεντευξιαζόμενο να δείξει ποιος είναι. 

Δ_2: Να ξέρουν αυτοί που κάνουν τις συνεντεύξεις σίγουρα καλά το προφίλ της υπηρεσίας και 

τις απαιτήσεις. ... να έχουν την διάθεση να δώσουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να 

αναδείξουν τα προσόντα τους. ... .... Να είναι έμπειροι άνθρωποι, εννοώ και στη διοίκηση 

προσωπικού, να πατούν καλά στα πόδια τους,  να μην βγάζουν μικρότητες με τους 

ενδιαφερόμενους. ... να έχουν μία ωριμότητα οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος στη συνέντευξη. 

Να μπορούν, όταν πρόκειται για ανθρώπους που λειτουργούν σε επιτροπή, να ακούσουν ο ένας 

το σκεπτικό του άλλου και την αμφιβολία που μπορεί να εκφράζει.  

...να μπορούν να συνεργαστούν και να ακούσουνε, να μην πηγαίνουν με παρωπίδες εκεί. Να 

έχουν και γνώση της ειδικότητας αυτής με την οποία πάνε και με την οποία συζητούν. Όταν 

μιλάει ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την θέση να μπορεί να πει κάτι και να το 

καταλαβαίνει, τουλάχιστον ο ένας από τους ανθρώπους που είναι στη συνέντευξη για να είναι 

πραγματική η επικοινωνία. 

Μπαίνοντας στη συνέντευξη, να μπορέσει να διευκολύνει τον άνθρωπο, όχι σαν μπαμπάς,  όχι 

με ντάντεμα, να διευκολύνει τον άνθρωπο, να παρουσιάσει με ηρεμία το βιογραφικό του, τα 
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προσόντα του, να τον βοηθήσει να εξηγήσει  τους λόγους που τον φέρνουν στην υπηρεσία, να 

είναι διευκολυντικός και στη συνέντευξη.  

Και σε δεύτερο επίπεδο είναι ο αξιολογητής. Είναι και ο αξιολογητής, και τα δύο τα κάνεις, 

αλλά για να αξιολογήσεις, πρέπει πρώτα να δώσεις την ευκαιρία στον άλλον να δείξει. Νομίζω 

αυτά τα δύο στοιχεία τα έχει η συνέντευξη. Για μας τουλάχιστον τα έχει. Και μετά να μπορέσεις  

να αξιολογήσεις βάσει αυτού που σου έλεγε, σε συνδυασμό με τα προσόντα που γράφει, σε 

πείθει ή δε σε πείθει η παρουσία του. Την εμπιστεύεσαι ή δεν την  εμπιστεύεσαι. Αυτά τα δύο. 

Το λέω πρώτα της διευκόλυνσης και μετά της αξιολόγησης γιατί την αξιολόγηση την κάνεις 

μετά,  ενώ ο ενδιαφερόμενος έχει φύγει.  

Δ_3: Ναι, εν μέρει (εννοεί μπορείς να διασφαλίσεις την αντικειμενικότητα), αλλά είναι πάρα 

πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί ακόμα και αυτό που λέμε χημεία, δηλαδή τα χνώτα, δηλαδή μπορεί 

κάποιος άνθρωπος να έρθει, και για χ λόγους, και αυτή είναι η αδυναμία της συνέντευξης, να 

τον αντιπαθήσεις στο 15λεπτο που τον έχεις, έστω μισάωρο, δεν ξέρω max, και αυτό πώς το 

διαχειρίζεσαι? Εκεί θέλει μεγάλη ωριμότητα. Σημαντικοί είναι οι συνεντευκτές, ποιοι 

επιλέγονται για να απαρτίσουν αυτές τις επιτροπές. Πρέπει να είναι πολύ έμπειροι και να 

γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο εργασίας, τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος. 

Να είναι ένας άνθρωπος ακριβοδίκαιος και να έχει μία εργασιακή, αλλά και γενικότερη 

ωριμότητα. Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος να μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 

“της χημείας”, δηλ. κάποιον τον αντιπαθείς αλλά τί θα πει αυτό, αν ο άνθρωπος είναι καλός? 

Επειδή το ένστικτό μου...? Να μπορεί να το εξισορροπήσει αυτό μέσα του και στο πώς το 

διατυπώνει μετά λεκτικά στην Επιτροπή, γιατί όλοι επηρεάζουν όλους εννοείται. Επίσης 

καλοπροαίρετος, γιατί είναι πολύ πιεστική η δουλειά μιας Επιτροπής... να είσαι ξεκούραστος 

και προετοιμασμένος, γιατί συνήθως κρατάν ώρες, μέρες, ....θέλει αντοχή 

 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων συγκλίνουν ότι το προφίλ του συνεντευκτή παίζει κυρίαρχο 

ρόλο. Επισημαίνουν ως απαραίτητα στοιχεία τις επικοινωνιακές του ικανότητες, την 

γνώση του αντικειμένου εργασίας και την εμπειρία του στη διοίκηση και στις 

προσλήψεις. Η εκπαίδευση των συνεντευκτών ως κριτήριο αναφέρεται μόνο από δύο 

συμμετέχοντες (Ι_1, Ι_2). 
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Αντιπαραβάλλοντας τις απόψεις αυτές με το τί αναφέρουμε στη βιβλιογραφική μας 

ανασκόπηση, οι ερευνητές της συνέντευξης θεωρούν ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η 

εκπαίδευση του συνεντευκτή (Howard and Dailey, 1979;  Conway et al., 1995; Huffcutt και 

Woehr, 1999, Stevens, 1998), κριτήριο που μόνο δύο από τους συμμετέχοντες αναφέρουν.  

Αυτό που αποδεικνύουν οι έρευνες είναι ότι οι συνεντευκτές βελτιώνονται στο να θέτουν 

ερωτήσεις σχετικές με την εργασία (Stevens, 1998), να δημιουργούν καλή επαφή με τον 

υποψήφιο (Howard and Dailey, 1979), τα στοιχεία δηλαδή που θεωρούν σημαντικά και οι 

συμμετέχοντες της έρευνας. Επίσης όμως τα εκπαιδευτικά προγράματα βοηθούν τους 

συνεντευκτές στο πώς συγκεντρώνουν τις πληροφορίες και στο πώς τις αξιολογούν 

(Gatewood & Field, 2001). 

 

Ε.2. Αριθμός και ιδιότητα των συνεντευκτών 

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν θετικό στοιχείο για 

την διασφάλιση μίας πιο αντικειμενικής κρίσης  

 την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός συνεντευκτών 

 την εκπροσώπηση διαφορετικών τμημάτων της υπηρεσίας (ένας τουλάχιστον πολύ 

καλός γνώστης του αντικειμένου εργασίας, ένας από τη διοίκηση ή / και από το 

τμήμα ανθρωπίνων πόρων) 

Δύο από τους τρεις συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα (Ι_1, Ι_2) αξιοποιούν δύο 

συνεντευκτές για χαμηλόβαθμο προσωπικό. Ο ένας (Ι_1) ακολουθεί τη λογική των 

διαδοχικών συνεντεύξεων, ο άλλος (Ι_2) την ταυτόχρονη ύπαρξη των δύο συνεντευκτών σε 

μία συνέντευξη. Ενδιαφέρον έχει και η παρατήρηση του ενός διευθύνοντος συμβούλου από 

τους τρεις (Ι_3), που θεωρεί ιδανικό να είναι τουλάχιστον δύο συνεντευκτές σε κάθε 

πρόσληψη νοσηλευτών, αλλά με τις παρούσες συνθήκες δεν το βρίσκει οικονομικά 

αποδοτικό. Όταν πρόκειται για υψηλόβαθμα στελέχη, η ομάδα των συνεντευκτών είναι πιο 

πολυάριθμη.  

Και οι τρεις συμμετέχοντες από τον χώρο των εξαρτήσεων (Δ_1, Δ_2, Δ_3) δηλώνουν ότι η 

ομάδα των συνεντευκτών αποτελείται από τρία  έως πέντε μέλη.  
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Ι_1: Παίρνω τα στελέχη, τους προϊσταμένους των εκάστοτε τμημάτων και γίνεται ένα πρώτο 

φιλτράρισμα από αυτούς. Μετά έρχονται σε μένα άτομα δύο ή τρία τα οποία είναι τα πιο 

δυνατά για να μπορέσουμε μετά να αποφασίσουμε από κοινού και για τον έναν ή τους δύο εν 

πάση περιπτώσει ανάλογα με την θέση, ανάλογα με τα άτομα που θα επιλέξουμε.  

Ι_2: Έχω μαζί μου πάντα, όταν πρόκειται για νοσηλευτές, βοηθούς θαλάμου, κλπ. τη 

Διευθύνουσα γιατί αυτή ξέρει το αντικείμενο εργασίας 

Ι_3: Το άτομο που είναι στο Human Resources έχει εκπαίδευση ακαδημαϊκή πέρα από 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και στον Τομέα των Ανθρωπίνων Πόρων. Εγώ το θέλω για το 

Ανθρωπίνων Πόρων, πρέπει να έχει και ένα background ακαδημαϊκού επιπέδου... Και βέβαια 

όσο πιο πολλή ενασχόληση έχει στο αντικείμενο ή επαφή με τους εργαζομένους, το καθιστά 

ακόμα καλύτερο. Το θέμα του Οικονομικού Διευθυντή που πολλές φορές εμπλέκεται στη 

διαδικασία, είναι τόσο σε οικονομικό επίπεδο να αναλύει θέματα αν πρόκειται για υποψήφιους 

εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος. 

Όταν θες διευθυντή για το νοσοκομείο, θα γίνει όχι μόνο μία και δύο, ίσως και τρεις 

συνεντεύξεις. Για να αρχίζεις να ξεψαχνίζεις περισσότερο, είναι λογικό αυτό. Γενικότερα, όταν 

φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο για την πρόσληψη των διευθυντικών στελεχών θα υπάρχει πάνελ 

συνεντευκτών στο οποίο θα συμμετέχω και εγώ ως διευθύνων σύμβουλος.... Σε αυτές τις 

προσλήψεις των υψηλόβαθμων στελεχών, μπαίνω κι εγώ ως διευθύνων σύμβουλος, σε αυτό το 

πάνελ. Είτε είναι θυγατρική, είτε είναι για δικό μας νοσοκομείο. Θα δούμε μία σειρά από 

υποψηφίους.  

Όταν τώρα μπαίνουμε σε κατώτερα στελέχη, σαφέστατα, δεν θα καθίσω να δω τους δω εγώ 

προσωπικά, χρειάζονται δεκάδες νοσηλευτές. Θα έχω προσλάβει την διευθύνουσα ή τον 

διευθυντή νοσηλευτικών υπηρεσιών και αυτή θα κάνει την δουλειά της. .......Ίσως εκεί πέρα θα 

έλεγα ότι θα έπρεπε να εμπλέκονται και οι υπάλληλοι των ανθρωπίνων πόρων περισσότερο, 

που δεν εμπλεκόμαστε τόσο σε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα δημιουργούσε κάτι διαφορετικό, 

μπορεί. Μπορεί. Σαν ερωτηματικό το βάζω. Απλά είναι τόσο συχνό αυτό το πράγμα, που θα 

πρέπει να υπάρξει ένας υπάλληλος σε κάθε κλινική για αυτή τη δουλειά. ...Ναι, ναι, γιατί θα 

πρέπει σε καθεμία, από τις κλινικές μας, να έχεις και από έναν υπάλληλο ανθρωπίνων πόρων, 

το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να γίνει  
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Δ_1: Έχουμε πάντα και τουλάχιστον τρεις στο πάνελ των συνεντεύξεων, ένας ψυχίατρος, ένας 

από τη Διοίκηση και ένας από το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων 

Δ_2: Εμείς κοιτάξαμε (εννοεί για να διασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα) να μην είναι ένας 

άνθρωπος στη συνέντευξη. Αυτό ας πούμε το είχαμε, είμασταν δύο στη συνέντευξη, τρεις 

νομίζω είμασταν στην τελευταία συνέντευξη, ο Αντιπρόεδρος, και Διευθυντής, Υποδιευθυντής, 

ας το πω έτσι, ή Διευθυντής, Αναπληρωτής, για να μπορούμε να τον ακούσουμε όλοι και να 

μπορούμε μετά να καθίσουμε να δούμε πώς μας φάνηκε.  

Δ_3: Ε, δηλαδή για μένα σημαντικοί είναι οι συνεντευκτές, ποιοι επιλέγονται για να 

απαρτίσουν αυτές τις επιτροπές. Πρέπει να είναι άνθρωποι πολύ έμπειροι και για αυτό κάνουμε 

συνδυασμό, έχουμε συναδέλφους από το Τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, και τη Διοίκηση 

και θα έχουμε και συναδέλφους που θα είναι από την θεραπεία, για να υπάρχει μία 

εξισορρόπηση. Ε, και πάλι νομίζω ότι δεν μπορείς να το διασφαλίσεις αυτό 100% εκ των 

πραγμάτων. .... Η διαφορετική σύσταση της ομάδας των συνεντευκτών και κυρίως είναι η 

εμπειρία των συνεντευκτών, το τί κουβαλάνε πάνω, και πια βέβαια στο φορέα επειδή είναι 

πάρα πολύ έμπειροι όλοι, με εμπειρία από 20 χρονών και πάνω. Και συνήθως βάζουμε 

ανθρώπους που είναι σε θέσεις διοίκησης ψηλά, άρα είναι 20 – 25 χρόνια. Το βλέπουν και 

έχουν μία εικόνα το πώς κάποιος εξελίσσεται σαν εργαζόμενος, πώς κάποιος μαθαίνει, πώς 

κάποιος βελτιώνεται, τις αδυναμίες του συστήματος ξέρουνε, οπότε πια λόγω της εμπειρίας, και 

όταν έχεις τέσσερις ή πέντε ανθρώπους δεν είναι τόσο εύκολο (εννοεί να επικρατήσει η 

υποκειμενική κρίση του ενός)...Στο πάνελ ήταν παλιά τρεις, τώρα είναι τέσσερις ή πέντε. Και 

είναι πάντα και αυτός που θα είναι ο άμεσα προϊστάμενος του υποψηφίου. Ο λόγος αυτού 

μετράει ιδιαίτερα.  

 

Η φιλοσοφία βλέπουμε ότι είναι ανάλογη σε όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας. Μία 

διαφορά που φαίνεται  είναι  ότι η ομάδα των συνεντευκτών στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα (Δ_1, Δ_2, Δ_3), είναι πιο μεγάλη. Υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι η 

στενότητα προσωπικού, άρα και των συνεντευκτών, είναι μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα 

(με βάση και αυτό που ανέφερε ο ένας συμμετέχων).  

Επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο χώρο των εξαρτήσεων, στα πλαίσια της αλλαγής 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίνεται μεγάλη προσοχή για τήρηση των διαδικασιών 
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που θεωρούνται ότι διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα με παρουσία μεγαλύτερης 

ομάδας (“στο πάνελ ήταν παλιά τρεις, τώρα είναι τέσσερις ή πέντε”), ενώ στον ιδιωτικό 

τομέα ασκείται πολύ μεγαλύτερη πίεση για αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.  

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι οι τέσσερις συμμετέχοντες στην έρευνά μας 

συμπίπτουν στην τακτική που ακολουθούν με τα όσα αναφέρει ο Muir (1988), δηλαδή με τις 

συνεντεύξεις σε πάνελ. Όπως αναφέρουμε και στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, ο Muir 

θεωρεί ότι με αυτές τις συνεντεύξεις η πιθανότητα για στερεοτυπικές αντιλήψεις μειώνεται, 

διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος γίνεται αποδεκτός από το σύνολο του οργανισμού και ο 

ίδιος ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μία καλύτερη αίσθηση για τον 

οργανισμό συνολικά. Τονίζεται επίσης η σημασία της αντιπροσώπευσης στο πάνελ των 

συνεντευκτών διαφορετικών τμημάτων και διαφορετικών επιπέδων ιεραρχίας, με έμφαση 

στην παρουσία του μελλοντικού άμεσου προϊσταμένου.  

 Τις συνεντεύξεις από ομάδα, ειδικά όταν πρόκειται για μη-δομημένες, τις θεωρούν πιο 

αποτελεσματικές και οι Wiesner & Cronshaw (1988). Επίσης οι Conway et al.(1995) τις 

θεωρούν πιο αξιόπιστες.  

Ο ένας μόνο συμμετέχων εφαρμόζει την διαδοχική συνέντευξη (Ι_1). Όπως αναφέρουμε και 

στη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, οι Torrington & Hall (1998) περιγράφουν τη διαδοχική 

συνέντευξη με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ότι γίνεται με άμεσο προϊστάμενο και υπεύθυνο 

ανθρωπίνων πόρων (εδώ το τμήμα αυτό αντιπροσωπεύει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος) και 

ότι αυτές οι συνεντεύξεις είναι χρήσιμες, γιατί δίνουν την ευκαιρία στον εργοδότη για μία 

ευρύτερη εικόνα και επιτρέπουν στον υποψήφιο να έχει εξατομικευμένη επαφή με 

περισσότερους δυνητικούς συναδέλφους.  

 

Ε.3.  Συνεργασία μεταξύ των συνεντευκτών  

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι τέσσερις από τους συμμετέχοντες (ένας από τον 

ιδιωτικό τομέα και οι τρεις από το χώρο των εξαρτήσεων) θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ 

των μελών της ομάδας των συνεντευκτών είναι ένας από τους τρόπους να διασφαλιστεί κατά 

το δυνατόν η αντικειμενικότητα.  
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Αυτό σημαίνει να μπορούν να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους (Δ_1), να έχουν το θάρρος να 

πουν τη γνώμη τους, ειδικά όταν είναι υφιστάμενοι και στην ομάδα των συνεντευκτών 

υπάρχει ιεραρχικά ανώτερος (Ι_1, Δ_2), να αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές γνώμες με 

θετικό τρόπο (Δ_2), να είναι καλοπροαίρετοι και να προσέχουν το πώς διατυπώνουν την 

άποψή τους στην ομάδα των συνεντευκτών γιατί όλοι έχουν μία δύναμη επιρροής και η 

δουλειά της επιτροπής είναι ιδιαίτερα πιεστική (Δ_3). Για τη συνεργασία μεταξύ των μελών 

της ομάδας συνεντευκτών αναφέρθηκαν τα εξής: 

Ι_1: “(εννοείται: στο συνάδελφο που συμμετέχει στο team των συνεντευκτών) Και το άλλο που 

τους λέω “ποτέ όταν αμφιβάλλεις για κάποιον πολύ μην τον παίρνεις”. Όπότε αυτό που τους 

λέω είναι όσο και να σας πιέζω για προσλήψεις (εννοείται: εγώ ως διευθύνων σύμβουλος 

επειδή πρέπει να γίνουν άμεσα εισαγωγές ασθενών) ακόμα και εγώ (εννοείται: ως 

προϊστάμενός σου) εσύ θα μου βάλεις και μένα φρένο.” 

Δ_1: “...και υπάρχει και μία δεύτερη φάση, γίνονται οι συνεντεύξεις καταρχήν, και υπάρχει και 

μία δεύτερη φάση, όπου οι συνεντευκτές ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στον καθένα υποψήφιο 

και εκεί ενδεχομένως  μπορούν να τσεκάρουν και να αντικειμενικοποιήσουν κατά το δυνατόν 

την όλη διαδικασία. Αλλά να αφαιρέσεις την υποκειμενικότητα από αυτή τη διαδικασία μου 

φαίνεται δύσκολο.” 

Δ_2: “Και υπήρχαν διαφωνίες εκεί (εννοεί στην ομάδα των συνεντευκτών), υπήρχαν διαφωνίες 

του τύπου «ήταν πολύ κλειστός, πολύ σφιγμένος». Ο άλλος το εκτίμησε ως θετικό το ότι ήταν 

σφιγμένος και δεν ήρθε με έπαρση. Αυτό μας βοήθησε νομίζω και δεν μιλάμε για διαδικασίες 

που αφορούσαν πλάγιους τρόπους, τώρα μιλάμε για τις καθαρές διαδικασίες. Μας βοήθησε 

αυτό. Επίσης είχαμε συζητήσει και από πριν κάπως πώς θα κινηθούμε, ποιος θα ρωτάει...” 

“(εννοείται: ο συνάδελφος που συμμετέχει στο team των συνεντευκτών) Είναι σημαντικό να 

έχει το θάρρος της γνώμης του, να πει, “ξέρεις εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμώ”, εκεί που 

εσύ λες  “αυτό δεν μου άρεσε σε αυτόν”. Γιατί το δεύτερο πρόσωπο και το τρίτο  για αυτό το 

λόγο είναι, όχι μόνο για να συμφωνεί. Αν μόνο συμφωνεί, δεν έχει νόημα. ….  

Διαφοροποιούμαστε απο τον υφιστάμενο. Από τον προϊστάμενο δύσκολα διαφοροποιούμαστε. 

Αλλά σε μια τέτοια διαδικασία, θες να μπορεί ο υφιστάμενός σου (εννοεί που ανήκει στην 

ομάδα των συνεντευκτών) να σου το πει. Αλλιώς είναι σα να μην σε βάζει μέσα.” 
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Δ_3: “Ο συνεντευκτής πρέπει να μπορεί να το εξισορροπήσει αυτό μέσα του (εννοεί ότι μπορεί 

κάποιος υποψήφιος να του φαίνεται αντιπαθής) και στο πώς το διατυπώνει μετά λεκτικά στην 

Επιτροπή, γιατί όλοι επηρεάζουν όλους εννοείται. Επίσης θα έλεγα καλοπροαίρετος (εννοεί την 

ώρα της συνεργασίας στην Επιτροπή Συνεντεύξεων), γιατί είναι πολύ πιεστική η δουλειά μιας 

Επιτροπής.” 

 

Η έμφαση που δίνουν οι περισσότεροι συμμετέχοντες της έρευνας στη συνεργασία της 

ομάδας των συνεντευκτών συμπίπτει και με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, όπου 

επιβεβαιώνεται και από την μετα-ανάλυση των Wiesner & Cronshaw, σύμφωνα με τα 

ευρήματα της οποίας η εγκυρότητα της συνέντευξης αυξάνει ανάλογα με το πόσο δομημένη 

είναι και στο κατά πόσο τα αποτελέσματα προκύπτουν από συμφωνία μεταξύ των 

συνεντευκτών και όχι από στατιστική επεξεργασία.  

 

 

ΣΤ. Άλλα κρίσιμα ζητήματα της συνέντευξης  

Παρόλο ότι η δική μας ερώτηση αφορούσε το θέμα της αντικειμενικότητας και πώς αυτή 

διασφαλίζεται, κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρθηκαν ακροθιγώς και σε 

άλλες δυσκολίες που αφορούν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 

Τα παραθέτουμε γιατί θεωρούμε ότι έχουν τη σημασία τους. 

 

ΣΤ.1. Αποφυγή αρνητικών επιδράσεων / ένδειξη σεβασμoύ στον υποψήφιο  

Από το ερευνητικό υλικό προκύπτει ότι τρεις συμμετέχοντες στην έρευνά μας, ένας από τον 

ιδιωτικό τομέα και δύο από τα προγράμματα στο χώρο των εξαρτήσεων, κάνοντας μία 

αυτοαξιολόγηση στο τέλος της συζήτησης, θεωρούν από τα θετικά σημεία της διαδικασίας 

επιλογής που ακολουθούν ότι δίνουν έμφαση στο τί αίσθηση αποκομίζει ο ίδιος ο 

υποψήφιος από τη διαδικασία 
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 είτε δείχνοντας προσοχή και ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Δ_2), 

(Δ_3): 

Δ_2: Δίναμε αρκετή προσοχή στους ανθρώπους. Η σκέψη ήταν πραγματικά οι άνθρωποι που 

έχουν κάποια προσόντα να φύγουν από δω είτε προσληφθούν, είτε δεν προσληφθούν, 

αλώβητοι, εννοείται, και έχοντας την αίσθηση ότι τους προσέξαμε σαν πρόσωπα, ότι 

ενδιαφερθήκαμε για αυτά που είχαν να μας πουν, νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό, που ήταν 

από τα άτυπα στοιχεία, αλλά το είχαμε πολύ εμείς στο νου μας.  

Δ_3: “Δηλαδή να  υπάρχει μία ζεστασιά, να υπάρχει ένας άλλος τρόπος προσέγγισης. Εγώ το 

φροντίζω πάρα πολύ. Το βλέπω και σε πολλούς συναδέλφους στις συνεντεύξεις, το πώς νιώθει 

ο άλλος όταν έρχεται και όταν φεύγει. ...Και όταν φεύγει. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να 

νιώσει ότι είναι κομμάτι μίας ιδιαίτερα αξιοπρεπούς διαδικασίας, ότι τον σεβάστηκαν, ότι τον 

ακούσανε, ότι είχε το χώρο να δείξει αυτό που είναι, στο βαθμό που γίνεται αυτό σε τόσο 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, και να φύγεις με αυτή την καλή γεύση. Πάρα πολλές φορές, 

φεύγουν όλοι, ά, θα με πάρουν, γιατί είμασταν τόσο καλοί μαζί, αλλά δεν είναι έτσι, αλλά αυτό 

είναι καλό, γιατί είμασταν σωστοί, με σεβασμό για τον άλλον που είναι ένας επιστήμονας που 

έρχεται, και να μην είναι επιστήμονας, ένας άνθρωπος.” 

 είτε προσέχοντας να δοθεί η αντίστοιχη ενημέρωση για την εξέλιξη της 

διαδικασίας σύντομα μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης 

Ι_3: Και επίσης, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της συνέντευξης, και μπορεί να μην έχει 

επιλεγεί, να του κάνεις είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικώς, ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά 

δεν έχετε επιλεγεί για x, y, z λόγους. Δηλαδή να μετά να του δώσεις και το feedback, το οποίο 

δεν το κάνουμε στην Ελλάδα.....Στην Αμερική ή στην Αγγλία το θεωρούν ότι ούτως ή άλλως, 

έτσι, ότι θα έπρεπε να γίνει. Και εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. ...Σεβασμό στον άνθρωπο. Γιατί 

από κάπου περάσαμε και εμείς .Μην το ξεχνάμε. Πολλές φορές ξεχνάμε το παρελθόν μας. 

Ξεχνάμε όταν και εμείς αγωνιούσαμε να βρούμε μία θέση. Δεν ήθελες να σου έχει ένα feedback 

ο άλλος; να σε αφήσει να είσαι σε αοριστία; δεν είναι καλό.  

 

Το ερευνητικό υλικό σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρεται από τους 

Torrington & Hall (1998), ότι η συνέντευξη αποτελεί για πολλούς συνεντευκτές και μία 

ευκαιρία να δημιουργήσουν μία καλή εικόνα στον υποψήφιο για την υπηρεσία τους, 
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προσέχοντας να του δείξουν τον ανάλογο σεβασμό και την δέουσα προσοχή κατά τη 

διάρκεια ή/και μετά τη λήξη της διαδικασίας, δίνοντας την ανάλογη πληροφόρηση. 

Την προσέγγιση αυτή ο Hackett (1978) την περιέγραψε ως “ειλικρινή και φιλική”. Εδώ ο 

συνεντευκτής ενδιαφέρεται να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει τη σχέση. Εκτός από την 

καλή εικόνα που αποκομίζει ο υποψήφιος φεύγοντας, το πιο σημαντικό είναι ότι  δεν νιώθει 

φόβο και νιώθει άνετα, οπότε είναι και πιο διαθέσιμος να μοιραστεί πληροφορίες κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης. 

 

ΣΤ.2. Οι  πιέσεις από τρίτους.  

Αυτό το ζήτημα το οποίο θίγουν οι δύο συμμετέχοντες (Ι_1 και Δ_1) είναι κεντρικής 

σημασίας για την έρευνά μας, Για αυτό το λόγο έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτό το φαινόμενο 

αναλυτικά στο πέμπτο κεφάλαιο και στην τεράστια συμβολή του ΑΣΕΠ για εισαγωγή μίας 

άλλης κουλτούρας στην Ελλάδα.  

Ι_1: Ξέρετε υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο για «δες και τον δικό μου, δες 

και τον έναν, δες και τον άλλον» και εκεί υπάρχει. Δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός. 

Προσπαθείς μεν αλλά και εκεί μπορεί κάποιος να πιέσει εξωτερικά.  

Δ_1: Ο συνεντευκτής χρειάζεται να μην είναι ευεπίφορος σε πιέσεις. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν συμφέροντα, ενδιαφέροντα, θα του πρότεινα να βγαίνει από τη διαδικασία, να 

υποστηρίξει κάποιους συγκεκριμένους γιατί υπάρχει μία φιλική σχέση,είτε  γιατί υπάρχει μία 

συγγενική σχέση, είτε γιατί υπάρχει μία θρησκευτικο-κοινωνικό-πολιτική πίεση, όλα αυτά 

συμβαίνουν στη διάρκεια αυτών των διαδικασιών και χρειάζονται κάποιες  αντοχές. 

 

Η εφαρμογή της δομημένης συνέντευξης όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, στις 

δύο υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα που εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στην 

έρευνά μας, στοχεύει και σε αυτό: μέσω της αυστηρής δόμησης να “κλείσει” το παράθυρο σε 

πολιτικές πιέσεις. Ένας από τους κύριους λόγους που οι ερευνητές υποστηρίζουν τη 

δομημένη συνέντευξη είναι αυτός ακριβώς, η δημιουργία ενός προστατευτικού πλαισίου 

απέναντι στις πιέσεις που δέχονται οι συνεντευκτές (Dipboye, 1994). 
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ΣΤ.3. Η πιθανότητα της λανθασμένης κρίσης 

Αναφέρεται από δύο από τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα (Ι_1, Ι_3) και από έναν από το 

χώρο των εξαρτήσεων (Δ_3), στοιχείο βέβαια συνυφασμένο όχι μόνο με τη συνέντευξη αλλά 

και με κάθε μέθοδο επιλογής.  

Το ένα στέλεχος επισημαίνει τον ρόλο της πίεσης να καλυφθεί η θέση λόγω φόρτου 

εργασίας, ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα βεβιασμένων και λανθασμένων κρίσεων. Επίσης 

τίθεται το ζήτημα της λογοδοσίας απέναντι στον ίδιο τον ασθενή και στην υπηρεσία σε 

περίπτωση λάθους. Τέλος τίθεται και το ζήτημα της επανατροφοδότησης που έχει ένα 

στέλεχος για τις λανθασμένες κρίσεις του βλέποντας μετά την πορεία του υποψηφίου, είτε 

εντός της υπηρεσίας είτε σε άλλα πλαίσια. 

Ι_1: ...είναι καλύτερα να βγάλεις την δουλειά με την ήδη υπάρχουσα ομάδα, από το να βιαστώ 

να προσλάβω έναν άνθρωπο για να καλύψω την θέση και μετά εκεί μπορεί να κάνω μεγάλο 

λάθος  γιατί μπορεί μία απροσεξία να οδηγήσει και σε θάνατο, οπότε να έχω ακόμα χειρότερο 

πρόβλημα..... Όσες φορές έκλεισα τα μάτια προς αυτήν την κατεύθυνση, αναγκάστηκα να 

παρέμβω με απομάκρυνση αυτών των εργαζομένων. Ενώ το είχα δει ... με άλλα 

χαρακτηριστικά, μετά από πέντε – έξη μήνες ... το βρήκα μπροστά μου. 

Ι_3: ... είναι ένα στοίχημα και προς την εργοδοσία σου, γιατί σε εμπιστεύεται να προσλάβεις 

κάποιον, και εσύ είσαι και υπόλογος μετά. Γιατί μπορούν να σου πούνε, ωραία, εσύ τον 

διάλεξες. Δεν το είδες? Αυτό που γινότανε? Αποδείχτηκε ότι δεν κάνει. Δεν μπόρεσες να το 

προβλέψεις? Πολλές φορές δυστυχώς δεν μπορείς να το προβλέψεις. 

Δ_3: .. και με τη συνέντευξη έχω διαπιστώσει ότι κάποιες φορές πέσαμε έξω. Και το βλέπεις εκ 

των υστέρων, δηλαδή βλέπω άνθρωπο που εμείς τον απορρίψαμε και αλλού φυσάει. Και λες, τί 

έκανα? Ή βλέπεις άνθρωπο που εσύ τον έχεις προσλάβει σαν καλό και τελικά δεν σου βγαίνει. 

Βέβαια αυτές είναι οι εξαιρέσεις αλλά υπάρχει και αυτό, ... Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, δεν 

μπορείς να τα έχεις όλα.  
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ΣΤ. 4. Το άγχος του υποψηφίου 

Αναφέρεται από δύο συμμετέχοντες (Ι_1, Δ_2) ως στοιχείο που χρειάζεται ο συνεντευκτής να 

λάβει υπόψη του κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου.  Η ευαισθησία του συνεντευκτή σε 

αυτή τη συνθήκη συμβάλλει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα ενώ αντίθετα η εξωλεκτική 

επικοινωνία του συνεντευκτή, όταν δεν δείχνει κατανόηση και αποδοχή, μπορεί να επιτείνει 

το άγχος του υποψηφίου (Carless, S. A. et al., 2007). 

Ι_1:  Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και λίγο πίσω από τις λέξεις. Υπάρχει και το άγχος του 

υποψήφιου, υπάρχουν  χίλια δύο πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει και αυτός όταν θαρθεί 

εδωπέρα στην συνέντευξη. 

Δ_2:  Έχεις βέβαια και το άγχος τους εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου. Υπήρξαν όμως 

άνθρωποι που ενώ ήταν αγχωμένοι στις συνεντεύξεις φάνηκε ότι ήταν καλοί στην επικοινωνία 

και στην υποστήριξη του βιογραφικού τους. 

 

ΣΤ.5. Η πίεση του χρόνου 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται από τρεις συμμετέχοντες (Ι_1, Ι_3, Δ_3) ως 

μία επιπλέον δυσκολία για τον συνεντευκτή. Πράγματι θεωρείται και με βάση τη 

βιβλιογραφία από τις πιο σημαντικές δυσκολίες της μεθόδου για τον συνεντευκτή αλλά και 

για τον υποψήφιο (Corbridge, M., & Pilbeam, S., 1998), ειδικά όταν πρόκειται για θέσεις 

σημαντικής ευθύνης (Tullar, W. L. et al. ,1979). 

Ι_1: Κακά τα ψέμματα, έχουμε είκοσι λεπτά, μισή ώρα, στην διάθεσή μας να γνωρίσουμε έναν 

άνθρωπο που δεν τον έχουμε δει ξανά στην ζωή μας. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε σε 

αυτά τα είκοσι λεπτά αν είναι καλός ή όχι για την θέση την οποία θέλουμε. 

Ι_3:...όλο αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο, έχεις έναν άνθρωπο και θέλεις μέσα σε πέντε – δέκα 

λεπτά, δεκαπέντε λεπτά, μισή ώρα, αναλόγως και το εύρος του ανθρώπου. Δηλαδή, στο 

νοσηλευτικό προσωπικό του δίνεις δέκα λεπτά. Ε, θα πρέπει μέσα στα δέκα αυτά λεπτά η 

διευθύνουσα να αντιληφθεί άμα αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να σταθεί για το συγκεκριμένο 

έργο που τον θέλουμε. 
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Δ_3: Πρέπει μέσα σε λίγο χρόνο να αξιολογήσεις κάποιον συνάνθρωπό σου και ειδικά στις 

δύσκολες καταστάσεις που περνάμε που η δουλειά είναι πια ξερολούκουμο, την ζητάνε πώς και 

πώς, ε,.. 

 

ΣΤ.6. Η μη ειλικρίνεια του υποψηφίου 

Η εμφάνιση υποψηφίων που δεν μιλούν με γνησιότητα και “αποστηθίζουν” αυτό που 

νομίζουν ότι πρέπει να πουν αναφέρεται από έναν μόνο συμμετέχοντα. Παρόλο ότι 

αναφέρθηκε μόνο από ένα συμμετέχοντα, το παραθέτουμε γιατί στη συνέντευξη 

παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών (Elkman and O’ 

Sullivan, 1991; Levashina, J., & Campion, M. A., 2007; Allen, T. D., Facteau, J. D., & 

Facteau, C. L. 2004). 

Δ_2: ... Μας ήρθαν άνθρωποι που κάναν ποίημα αυτό που νόμιζαν ότι περιμέναμε από αυτούς, 

δεν προσλήφθηκαν, όχι τιμωρητικά, αλλά γιατί φαινόταν ότι οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν, ότι 

λένε κάτι γιατί έτσι κατάλαβαν ότι έπρεπε να το πουν.  Εκεί το καταλαβαίνεις ... αρκετά 

πράγματα, όχι όλα. Αρκετά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το θέμα της έρευνάς μας αφορούσε την διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω συνέντευξης 

στις υπηρεσίες υγείας. Ασχοληθήκαμε με ένα θέμα σε μία δύσκολη για τα ελληνικά δεδομένα 

περίοδο, καθώς οι προσλήψεις λόγω της οικονομικής κρίσης στον δημόσιο τομέα έχουν 

παγώσει ενώ και στον ιδιωτικό οι θέσεις εργασίας συρρίκνωνονται συνεχώς.  

Επίσης στη δεδομένη κοινωνική συγκυρία, όπου οι θέσεις εργασίας ελαχιστοποιούνται ενώ η 

ανεργία αυξάνεται, υπάρχει γενικότερα μία εξαιρετικά έντονη κοινωνική απαίτηση, όσον 

αφορά τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, για διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων και 

ειδικότερα μία αυξανόμενη δυσπιστία για την αδιάβλητη διαδικασία της συνέντευξης ως 

εργαλείου επιλογής.  

 

Συμπεράσματα: 

 Το πάγωμα των προσλήψεων και η  υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας, είναι 

το κυρίαρχο ζήτημα και το πρώτο στο οποίο αναφέρθηκαν και οι έξη συμμετέχοντες. 

Υπό αυτή την έννοια γίνονται πολύ λιγότερες συνεντεύξεις από ό,τι παλιότερα.   

 Η συνέντευξη θεωρείται από τους υπεύθυνους επιλογής που συμμετείχαν στην 

έρευνά μας απαραίτητο εργαλείο επιλογής προσωπικού σε συνδυασμό με την 

αξιολόγηση των τυπικών προσόντων του υποψηφίου.  

 Μέσω της συνέντευξης οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας επιδιώκουν να 

διευκρινίσουν σημεία του βιογραφικού του υποψηφίου, όσον αφορά το 

ακαδημαϊκό και επαγγελματικό του προφίλ και το πώς ο υποψήφιος σχετίστηκε με τα 

προηγούμενα εργασιακά του περιβάλλοντα. Επίσης η συνέντευξη αξιοποιείται για 

καλύτερη γνωριμία με την προσωπικότητα του υποψηφίου, για να παρουσιαστούν 

με ρεαλιστικό τρόπο οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της εργασίας και για να 

αξιολογηθεί εάν o υποψήφιος μπορεί να εναρμονιστεί με την οργανωσιακή 

κουλτούρα και τις αξίες της υπηρεσίας. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες 

στοχεύουν μέσω της συνέντευξης να δώσουν μία ευκαιρία στον υποψήφιο, να 

εκθέσει τις δικές του θέσεις ή απορίες και τέλος να δώσουν μία θετική εντύπωση 

για την υπηρεσία τους στον υποψήφιο.  Αυτά τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με 
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τα όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία σχετικά με την χρησιμότητα της συνέντευξης 

(Dipboye, 1994; μετα-ανάλυση Salgado & Moscoco, 2002). 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνάς μας παραδέχονται ότι είναι δύσκολο ο συνεντευκτής 

να είναι πλήρως αντικειμενικός στις κρίσεις του, απαλλαγμένος από στερεοτυπικές 

αντιλήψεις. Αυτό είναι και ένα από τα μείζονα προβλήματα της συνέντευξης ως 

εργαλείου επιλογής, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (επισκόπηση ερευνών Anderson & 

Shackleton, 1993). 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνάς μας θεωρούν ότι διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα 

κυρίως με την επιλογή των κατάλληλων συνεντευκτών (γνώστες του αντικειμένου 

εργασίας και των αναγκών του χώρου, έμπειροι στη διοίκηση, με επικοινωνιακές 

ικανότητες), τον αριθμό (περισσότεροι από ένας στον ιδιωτικό τομέα για 

χαμηλόβαθμα στελέχη και τουλάχιστον τρεις για διευθυντικά στελέχη, τρεις ή 

περισσότεροι στο ευρύτερο δημόσιο για όλες τις θέσεις),  την ιδιότητα των 

συνεντευκτών (άμεσος προϊστάμενος, εκπρόσωποι από Διοίκηση ή/και Τμήμα 

Ανθρωπίνων Πόρων) και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

συνεντευκτών για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Η βιβλιογραφία αντίστοιχα 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω για: τη σημασία της γνώσης του αντικειμένου εργασίας 

από το συνεντευκτή (Gatewood, 2001), τον αριθμό των συνεντευκτών (Muir, 1988; 

Wiesner & Cronshaw, 1988; Conway et al., 1995)  και για την εποικοδομητική 

ανταλλαγή (Wiesner & Cronshaw, 1988).  

 Δύο συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό τομέα αναφέρουν και την εκπαίδευση των 

στελεχών τους ως σημαντικό παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση, στοιχείο που η 

βιβλιογραφία θεωρεί ως το σημαντικότερο από όλα τα προαναφερθέντα ( Howard and 

Dailey, 1979;  Conway et al., 1995;  Huffcutt και Woehr, 1999;  Stevens, 1998). 

 Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις μη-

δομημένες συνεντεύξεις γιατί θεωρούν ότι αυτές τους δίνουν ένα μεγαλύτερο πεδίο 

δράσης να ζητήσουν  διευκρινίσεις για θέματα που προκύπτουν σχετικά με την 

επαγγελματική πορεία του υποψηφίου και να τον γνωρίσουν καλύτερα ως 

προσωπικότητα. Στην πράξη όλοι χρησιμοποιούν μεν τον πιο ελεύθερο τρόπο 

συνέντευξης, έχουν όμως ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία της δομημένης 

συνέντευξης: θέτουν ερωτήσεις που αφορούν άμεσα την εργασιακή εμπειρία και 
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ικανότητα. Επίσης έχουν όλοι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της δομημένης multi-

modal συνέντευξης, δηλαδή παρουσιάζουν ρεαλιστικά την θέση εργασίας με στόχο 

την ενημέρωση και τον έλεγχο κινήτρου του υποψηφίου. 

Σε αντίθεση με τις επιλογές των συμμετεχόντων της έρευνάς μας, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία η συνέντευξη, προκειμένου να είναι αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειμενική, 

πρώτα από όλα χρειάζεται να είναι δομημένη, δηλαδή να στηρίζεται σε μία συγκεκριμένη 

περιγραφή θέσης εργασίας, να αποτελείται από ερωτήσεις απόλυτα σχετικές με την εργασία, 

οι οποίες θα υποβάλλονται σε όλους τους υποψηφίους και θα βαθμολογούνται με βάση μία 

“τράπεζα” προαποφασισμένων απαντήσεων ( Wiesner & Cronshaw, 1988;  Conway et al., 

1995; Gatewood, 2001; Cooper et al. , 2003; Cook M., 2005). 

 Η έρευνά μας επιβεβαιώνει το μεγάλο χάσμα που εντοπίζει η βιβλιογραφία (Dipboye, 

1994; Klehe, 2004) ανάμεσα στους ερευνητές της συνέντευξης ως εργαλείου 

επιλογής και στα διευθυντικά στελέχη. Οι ερευνητές σύσσωμοι είναι υπέρμαχοι της 

δομημένης συνέντευξης, γιατί αυτή χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία 

και εγκυρότητα. Αντίθετα τα διευθυντικά στελέχη στην πράξη χρησιμοποιούν μη-

δομημένη συνέντευξη ή ημι-δομημένη, γιατί θεωρούν ότι τους δίνει μεγαλύτερο 

πεδίο δράσης για να πετύχουν τους στόχους τους, κυρίως για τη γνωριμία με την 

προσωπικότητα του υποψηφίου και την αξιολόγησή του όσον αφορά την εναρμόνισή 

του με την κουλτούρα της υπηρεσίας. 

 Επίσης εντοπίζεται από την έρευνά μας μία διαφορά στο βαθμό αυτονομίας 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες της έρευνας μας που προέρχονται από τον ιδιωτικό 

τομέα και σε αυτούς που προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο.  

 Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ιδιωτικού τομέα έχουν την ελευθερία να 

αποφασίσουν τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού και πιο συγκεκριμένα τη 

δομή, το σχεδιασμό και τη στελέχωση της διαδικασίας της συνέντευξης, ενώ οι 

δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν αφορούν τους περιορισμένους πόρους 

που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς υπάρχει απαίτηση για μείωση του κόστους 

μισθοδοσίας, πίεση χρόνου, φόρτος εργασίας και έλλειψη προσωπικού. 

 Στις τρεις υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα από το χώρο των εξαρτήσεων 

διαφαίνεται μία τάση για εισαγωγή διαδικασιών που σχετίζονται με την 
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αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων επιλογής προσωπικού. Μέσα σε αυτά τα 

πλαίσια ο ρόλος της συνέντευξης σε δύο από τις υπηρεσίες του ευρύτερου 

δημοσίου συρρικνώνεται. Το ποσοστό των τυπικών προσόντων μεγαλώνει, ενώ η 

συνέντευξη γίνεται δομημένη με βάση συγκεκριμένους άξονες και τρόπο 

βαθμολόγησης. 

 Η επιλογή αυτή στις δύο υπηρεσίες από το χώρο των εξαρτήσεων που ανήκουν στο 

ευρύτερο δημόσιο, δεν υπαγορεύεται από το ΑΣΕΠ, αφού βάσει νόμου οι δύο 

υπηρεσίες λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου τους, έχουν κατοχυρώσει την αυτονομία 

τους στην επιλογή προσωπικού και δεν εποπτεύονται από αυτό. Οι Γενικές 

Διευθύνσεις και τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων των δύο υπηρεσιών, λαμβάνοντας 

υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον που αλλάζει δραματικά με την ανεργία να έχει 

εκτιναχθεί στα ύψη, προχώρησαν σε αυτή τη στρατηγική απόφαση, με στόχο να 

αναρτήσουν μία πιο νομότυπη προκήρυξη που θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

κοινωνική εγκυρότητα και να προλάβουν τις αναμενόμενες κοινωνικές αντιδράσεις 

και υποβολές ενστάσεων.   

 Στα πλαίσια της αναζήτησης διαδικασιών που θα είναι πιο αδιάβλητες και 

αντικειμενικές, τίθεται ο προβληματισμός μήπως αυτές γίνονται πιο άκαμπτες και 

τυπικές, με αποτέλεσμα να ανευρίσκονται υποψήφιοι ικανοί και προσοντούχοι, 

αλλά όχι οπωσδήποτε και οι πλέον κατάλληλοι για τις συγκεκριμένες θέσεις στις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ανησυχία των συμμετεχόντων στην έρευνά μας, ότι μέσα 

από τόσο δομημένη συνέντευξη δεν υπάρχει το περιθώριο ουσιαστικής 

αλληλεπίδρασης με τον υποψήφιο, φαίνεται βάσιμη. 

 Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εκτός από το είδος της συνέντευξης είναι και το προφίλ 

και η εκπαίδευση των συνεντευκτών όπως και η διαδικασία επιλογής τους, αφού 

ούτως ή άλλως όποιος τρόπος συνέντευξης και να αποφασιστεί άνωθεν, ο 

συνεντευκτής μπορεί και θα τη “φέρει στα μέτρα του”, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

ότι συμβαίνει τόσο από τη βιβλιογραφία, όσο και από τον ένα συνεντευκτή της 

έρευνάς μας που χρειάστηκε ήδη να εφαρμόσει τη δομημένη συνέντευξη.   

 Σε καμμία από τις υπηρεσίες υγείας στις οποίες απευθυνθήκαμε δεν  έχει προηγηθεί 

της συνέντευξης μία περιγραφή της θέσης εργασίας και περιγραφή των 
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απαραίτητων και των επιθυμητών προσωπικών χαρακτηριστικών που 

ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση.  

 

Περιορισμοί και αδυναμίες της μελέτης 

 Η έρευνά μας όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, έγινε με συμμετέχοντες τους 

Διευθύνοντες Συμβούλους σε υπηρεσίες υγείας, πιο συγκεκριμένα σε ένα Ιατρικό 

Ομιλο, μία μαιευτική κλινική και ένα κέντρο αποκατάστασης. Δεν ζητήθηκαν όμως 

και οι απόψεις των μεσαίων στελεχών, δηλαδή των άμεσων προϊσταμένων που 

συμμετέχουν στις συνεντεύξεις ως γνώστες του αντικειμένου εργασίας.  

 Η έρευνά μας  όσον αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έγινε με συμμετέχοντες 

υψηλόβαθμα στελέχη από υπηρεσίες του χώρου των εξαρτήσεων. Δεν ζητήθηκαν 

όμως οι απόψεις των Γενικών Διευθύνσεων και των Τμήματων Ανθρωπίνων Πόρων, 

οι οποίες όπως φάνηκε από την έρευνα, είναι διαφορετικές από αυτές των στελεχών 

που συμμετείχαν στην έρευνά μας, ως προς το θέμα που ερευνούμε. 

 Η έρευνά μας αφορούσε υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιούν τη συνέντευξη ως 

εργαλείο επιλογής. Και οι έξη υπηρεσίες χρησιμοποιούν τη μη-δομημένη συνέντευξη. 

Δεν υπήρχαν στο δείγμα μας υπηρεσίες υγείας που έχουν εμπειρία από δομημένες 

συνεντεύξεις, εκτός από τον ένα συνεντευκτή που συμμετείχε πρόσφατα σε 

δομημένες συνεντεύξεις για πρώτη φορά, χωρίς να συμφωνεί όμως με το σκεπτικό 

τους και χωρίς τελικά να τις εφαρμόσει πιστά. 

 

Προοπτικές για έρευνα 

 Όσον αφορά τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, θα είχε ενδιαφέρον να ζητηθεί και η 

άποψη των άμεσων προϊσταμένων που συμμετέχουν στις συνεντεύξεις ως 

γνώστες του αντικειμένου εργασίας, ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που αυτοί θέτουν 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και κατά πόσο θεωρούν ότι η αξιολόγηση που 

προκύπτει από τη συνέντευξη αποτελεί καλό προγνωστικό παράγοντα για την 

εργασιακή απόδοση του υποψηφίου. 
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 Επίσης θα ήταν σκόπιμο να εστιαζόταν η έρευνα στην περαιτέρω διερεύνηση αυτού 

του θέματος, εστιάζοντας αυτή τη φορά όχι στις απόψεις των στελεχών αλλά στις 

απόψεις των Γενικών Διευθύνσεων και των εκπροσώπων των Τμήματων 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων των υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι 

οποίοι εισηγήθηκαν την εισαγωγή των πιο δομημένων διαδικασιών. Θα μπορούσαν 

επίσης να ζητηθούν και οι απόψεις των συνδικαλιστικών φορέων των υπηρεσιών. 

 Επίσης μία μελλοντική έρευνα μπορεί να επικεντρωθεί σε υπηρεσίες υγείας που 

έχουν ήδη δοκιμάσει τις δομημένες συνεντεύξεις και να αξιολογηθεί η εμπειρία 

που έχουν αποκομίσει. Πιθανόν ένα τέτοιο δείγμα να είναι δύσκολο να βρεθεί στην 

Ελλάδα. Θα μπορούσε κανείς να το αναζητήσει ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες 

υγείας που υπάγονται στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας, η οποία προσπαθεί 

να θέσει τις βάσεις για τέτοιου είδους διαδικασίες, μέσα από τεχνογνωσία που 

μεταφέρει στα υψηλόβαθμα στελέχη της με παροχή ενημερωτικού υλικού και με 

συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες του χώρου των Ανθρωπίνων Πόρων.  

 Σκόπιμο επίσης θα ήταν να στραφεί η έρευνα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας άλλων 

χωρών ή υπηρεσίες που ασχολούνται με εξαρτημένα άτομα και να ερευνηθεί τί είδους 

διαδικασίες επιλογής και συγκεκριμένα τί είδους συνέντευξη χρησιμοποιούν και τί 

εμπειρία έχουν αποκομίσει από αυτή τη διαδικασία.  

 

Προτάσεις 

 Το πρώτο στοιχείο που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τις υπηρεσίες υγείας, είναι η 

ανάρτηση της περιγραφής θέσης εργασίας (job description) και ο καθορισμός των 

απαιτούμενων και των επιθυμητών προσωπικών χαρακτηριστικών (person 

specifications). Αυτό είναι η πρώτη προϋπόθεση για να προχωρήσει μία υπηρεσία σε 

αξιόπιστη και έγκυρη συνέντευξη.  

 Μία συνέντευξη όπως η πολλών επιπέδων δομημένη συνέντευξη, που περιγράφεται 

από τον Schuler (multi-modal approach), συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της δομής 

και της αλληλεπίδρασης με τον υποψήφιο, και θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί 

πιλοτικά σε υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιούν τη συνέντευξη επιλογής.  
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 Είναι σημαντικό για τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιούν το εργαλείο της 

συνέντευξης να ζητούν από τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος στην διαδικασία 

επιλογής, να συμπληρώνουν ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της 

διαδικασίας (μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων). Έτσι θα υπάρχει και η 

επανατροφοδότηση από αυτούς που δεν θα επιλεγούν, η γνώμη των οποίων για το 

βαθμό αντικειμενικότητας της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα.  

 Επίσης οι υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιούν τη συνέντευξη μετά από 

συγκεκριμένο διάστημα, μπορούν να αξιολογούν την εγκυρότητα της συνέντευξης, 

συγκρίνοντας τις αρχικές αξιολογήσεις των υποψηφίων που προσλαμβάνονται με την 

μετέπειτα εργασιακή τους απόδοση.  

 Είναι σημαντικό να παρίστανται στις συνεντεύξεις όχι μόνο οι υπεύθυνοι επιλογής 

αλλά και μεσαία στελέχη που χαίρουν εμπιστοσύνης ως παρατηρητές για λόγους 

εκπαιδευτικούς. 

 Η διάθεση κονδυλίων για την εκπαίδευση των υπαρχόντων και για δημιουργία 

δεξαμενής υποψηφίων συνεντευκτών, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επένδυση και όχι 

ως δαπάνη από τις υπηρεσίες υγείας.  

 Όσον αφορά την εφαρμογή της συνέντευξης στις υπηρεσίες υγείας του δημοσίου 

τομέα, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται πρώτα σε πιλοτική βάση να εφαρμοστεί μόνο 

για προαγωγές σε θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών με κατάλληλο εκπαιδευμένο 

προσωπικό και γενικότερα με όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το ΑΣΕΠ. Μόνο με 

προσεκτική και σταδιακή εφαρμογή σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

παράλληλη αξιολόγηση των αντιδράσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα 

μπορούσε να συσσωρευθεί η απαιτούμενη εμπειρία που θα βοηθούσε να παρθούν 

αποφάσεις για ευρύτερη ή όχι εφαρμογή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Mετα-ανάλυση της δομής εγκυρότητας (construct validity) των μη δομημένων και των 

δομημένων συνεντεύξεων 

 

     

 Μη δομημένες συνεντεύξεις Δομημένες συνεντεύξεις 

 
r ρ r ρ 

 

Νοημοσύνη 0.20 0.41 0.14 0.28 

Γνώση του 

αντικειμένου 

εργασίας 

__ __ 0.27 0.53 

Βαθμός 

Απολυτηρίου 
0.06 0.13 0.08 0.17 

   

Κοινωνικές 

Δεξιότητες 
0.22 0.46 0.34 0.65 

     

Νευρωτισμός 0.17 0.38 0.04 0.08 

Εξωστρέφεια 0.16 0.34 0.10 0.21 

Δεκτικότητα σε 

εμπειρίες 
0.14 0.30 0.04 0.09 

Προσήνεια 0.12 0.26 0.06 0.12 

Ευσυνειδησία 0.13 0.28 0.08 0.17 

 

Πηγή: Salgado & Moscoco, 2002 

r = μη επεξεργασμένη συσχέτιση 

ρ = συντελεστής συσχέτισης διορθωμένος για περιορισμένο δείγμα και για αξιοπιστία και 

των δύο μετρήσεων 


