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“ A company that loses all its equipment but retains the 

skills and know – how of its workforce could be back in 

business relatively quickly, but one that loses its 

workforce, while keeping its equipment, will find it much 

more difficult to recover. “ 

 

 

 

Becker, Huselid and Ulrich, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Τα τελευταία χρόνια η Διαχείριση Ταλέντου ™ έχει γίνει πολύ δημοφιλής και έχει 

προσελκύσει την προσοχή τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των 

επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού σε όλο τον κόσμο. Η Διαχείριση Ταλέντου 

θεωρείται κάτι περισσότερο από την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την ανάπτυξη 

ηγεσίας, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ή τον προγραμματισμό της διαδοχής. Αποτελεί 

μια συλλογική προσέγγιση για την προσέλκυση, την πρόσληψη, τη διατήρηση και την 

ανάπτυξη των ταλέντων εντός του ίδιου του οργανισμού με σκοπό το μελλοντικό του 

όφελος και διαθέτει στρατηγικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα συμβάλει στην 

κουλτούρα του οργανισμού. 

 

Ωστόσο, η Διαχείριση Ταλέντου δεν εξετάζεται σε βάθος στον τομέα της Υγείας και 

ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Τα νοσοκομεία είναι συχνά απασχολημένα με τις τεχνικές και 

διοικητικές διαδικασίες αφήνοντας κατά μέρος το σχεδιασμό, την απόκτηση, την 

διατήρηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων σε όλους τους τομείς (ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό). 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση, τόσο θεωρητικά όσο 

και εμπειρικά, της γνώσης και εφαρμογής της Διαχείρισης Ταλέντου στις Ελληνικές 

δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας. 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας διατυπώνεται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα από 

έρευνες και επιστημονικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων και την Διαχείριση Ταλέντου. Να σημειωθεί ότι οι κύριες πηγές 

εύρεσης υλικού είναι κατά βάση η ξένη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, αναλύεται η 

έννοια και η λειτουργία τόσο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όσο και της 

Διαχείρισης Ταλέντου μέσα στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στους οργανισμούς υγείας.  

 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας και επισημαίνονται τα είδη 

και οι τεχνικές της. Ειδικότερα, πραγματοποιείται ανάλυση της ερευνητικής μεθόδου 

που εφαρμόστηκε και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος της παρούσας 

εργασίας. 



 

 

 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν την 

ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε και ακολουθούν η ανάλυση των ευρημάτων 

και η διατύπωση των συμπερασμάτων της έρευνας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ταλέντο, διαχείριση ταλέντου, ανθρώπινο δυναμικό, μονάδες υγείας, 

προσέλκυση, διατήρηση, μανατζμεντ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In recent years Talent Management ™ is becoming very popular and attracted the 

attention of academics as well as HR professionals worldwide. TM is considered more 

than Human Resource Management, leadership development, career development or 

succession planning. It is a collective approach to recruitment, hiring, retention and 

development of talent within the organization itself for its future benefit and includes 

strategic characteristics, while contributing to the culture of the organization. 

 

Talent management however is not examined in depth in the Health Sector and especially 

in Greece. Hospitals are often preoccupied with the technical and administrative 

processes leaving aside the planning, acquisition, induction and development of 

employees in all sections (medical, nursing, administrative). 

 

The purpose of this paper is to investigate and analyze both theoretically and empirically 

the status of Talent Management implementation in Greek public and private health 

facilities. 

 

In the first part of this paper is formulated the theoretical framework through research and 

scientific analysis carried out for Human Resources Management and Talent 

Management. Be noted that the main finding of material sources is basically the foreign 

literature. Specifically, is analyzed the meaning and function of both Human Resources 

Management and Talent Management within companies, particularly in health 

organizations. 

 

The second part discusses the research methodology and reference is made to the species 

and research techniques. More particularly, it analyzes the research method applied and 

refers the characteristics of the sample used for this paper. 

 

In the third and final part, are recorded the results obtained from qualitative research, 

followed by analysis of the research’s findings and conclusions. 

 



 

Keywords: talent, talent management, human resources, health facilities, recruitment, 

retention, management 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ…………………………………………………………………………….iii 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………...…….1 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Βιβλιογραφική Ανασκόπηση) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

1.1 Ορισμός της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού……………………………………4 

 

1.2 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού……………………………………...6 

 

1.3 Στόχοι της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού……………………………………...9 

 

1.4 Λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού………………………………10 

 

1.5 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της υγείας…………………………...13 

 

1.5.1 Προκλήσεις……………………………………………………………………..13 

 

1.5.2 Υγεία και Ανθρώπινο Δυναμικό………………….…………………………….15 

 

1.6 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Έρευνα στον χώρο της υγείας…………….16 

 

1.6.1 Έρευνα στην Ελλάδα……………………………………………………………..18 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

2.1 Τι είναι η Διαχείριση Ταλέντου ;…………………………………………………...20 

 

2.2 Προσεγγίσεις για το ταλέντο στον κόσμο της εργασίας…………………………...22 

 

2.3 Στρατηγική Διαχείριση Ταλέντου……………………………………………….…26 

 

2.4 Παγκόσμια Διαχείριση Ταλέντου………………………………………………….28 

 

2.4.1 Προκλήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού…….30 

 

2.4.2 Ορισμός και διαφορές με τη Διεθνή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού……….. 30 

 

2.5 Ανάγκη για Ταλέντο………………………………………………………………..32 

 

2.5.1 Οφέλη της Διαχείρισης Ταλέντου………………………………………………..33 

 

2.6 Διαχείριση Ταλέντου στους Οργανισμούς………………………………………....33 

 

2.7 Υγεία και Διαχείριση Ταλέντου…………………………………………………....38 



 

 

2.8 Διαχείριση Ταλέντου και Έρευνα στον χώρο της Υγείας…………………………39 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Μεθοδολογία της Έρευνας) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

 

3.1 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας…………………………………………42 

 

3.2 Είδη Επιστημονικών Ερευνών……………………………………………………..43 

 

3.3 Φάσεις - Στάδια της Επιστημονικής Έρευνας……………………………………...44 

 

3.4 Είδη Ερευνητικής Μεθοδολογίας…………………………………………………..44 

 

3.5 Ποιοτική μέθοδος έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας………………………………...45 

 

3.6 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων…………………………………………………..…46 

 

3.7 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου και χαρακτηριστικά δείγματος…………………….47 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (Αποτελέσματα Έρευνας) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 

4.1 Ανάλυση δεδομένων έρευνας………………………………………………………50 

 

4.2 Προφίλ ερωτώμενων……………………………………………………………….50 

 

4.3 Πολιτική, στρατηγική και ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού…………………….51 

 

4.4 Προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντου………………………..54 

 

4.5 Αξιολόγηση των μέχρι τώρα προσπαθειών στην εφαρμογή της διαχείρισης 

ταλέντου………………………………………………………………………………..59 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………………..….63 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………69 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………………………………..….90 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Σχήμα 1: Πλαίσιο για την κατανόηση του ταλέντου στον κόσμο της εργασίας……….26 

 



 

Σχήμα 2: Θεωρητικό Μοντέλο της Στρατηγικής Διαχείρισης Ταλέντου……………....28 

 

Σχήμα 3: Μοντέλο Διαχείρισης Ταλέντου…………………………………………..…35 

 

Σχήμα 4: Στοιχεία ερωτώμενων………………………………………………………..51 

 

Σχήμα 5: Κυριότερα συμπεράσματα έρευνα…………………………………………...67



 



1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι επαναλαμβανόμενες και συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον τομέα της υγείας, 

σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, έχουν καταστίσει 

αναγκαία την σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο οι οργανισμοί υγείας καλούνται να ενσωματώσουν στο δυναμικό 

τους εργαζόμενους και στελέχη υψηλών αποδόσεων. Η εφαρμογή στρατηγικών 

διαχείρισης αυτών των εργαζομένων – ταλέντων μπορεί να συντελέσει στην επιβίωση 

του οργανισμού μέσα στο σημερινό έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και στην 

επίτευξη των στόχων του. 

Η προσέλκυση, η επιλογή, η ανάπτυξη και η διατήρηση των εργαζομένων δεν 

αποτελούν πλέον μια απλή διαδικασία για τους οργανισμούς. Το απαιτητικό έργο της 

διαχείρισης των ταλέντων ολοκληρώνεται συνήθως μέσα από τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι στρατηγικές 

διαχείρισης των ταλέντων θα πρέπει οι οργανισμοί να κατανοήσουν πως τα λεγόμενα 

«ταλέντα» δεν αποτελούν δαπάνη για αυτούς, αλλά αντιθέτως το κυριότερο 

περιουσιακό στοιχείο τους. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν η Διαχείριση Ταλέντου είναι 

γνωστή και εφαρμόζεται στις ελληνικές μονάδες υγείας. Επιπρόσθετα, η παρούσα 

εργασία στοχεύει στην διατύπωση των τρόπων και εφαρμογών στρατηγικών 

Διαχείρισης Ταλέντου αλλά και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

από την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών στους οργανισμούς υγείας τόσο του 

ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του όρου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

και παρουσιάζονται ορισμοί για την συγκεκριμένη έννοια. Επιπλέον, καταγράφονται οι 

στρατηγικές, οι στόχοι αλλά και οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στους οργανισμούς υγείας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή των όρων ταλέντο και Διαχείριση 

Ταλέντου μέσα από την βιβλιογραφία. Έπειτα, παρουσιάζονται όλα τα στάδια της 

Διαχείρισης Ταλέντου, δηλαδή η προσέλκυση, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η 

διατήρηση των εργαζομένων, καθώς και η σημαντικότητα της εφαρμογής τους μέσα 

στους οργανισμούς. Τέλος, καταγράφεται η εφαρμογή της Διατήρησης Ταλέντου στους 

οργανισμούς υγεία και παρουσιάζονται μελέτες και έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 
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Το δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με την μεθοδολογία της έρευνας όπου 

αναλύονται τα στάδια και τα είδη της, καθώς και η επιλογή της μεθόδου και τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, ερμηνεύονται και καταγράφονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία. Συγκεκριμένα, γίνεται μια παρουσίαση του 

προφίλ των συμμετεχόντων και καταγράφονται η πολιτική, η στρατηγική και ο ρόλος 

της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις μονάδες υγείας. Επιπρόσθετα, διερευνάται 

η ύπαρξη πολιτικής και διαδικασιών Διαχείρισης Ταλέντου, όπως η προσέλκυση, η 

επιλογή, η ανάπτυξη και η διατήρηση των ταλέντων, στον υγειονομικό τομέα. Τέλος, 

πραγματοποιείται αξιολόγηση της μέχρι τώρα προσπάθειας σχετικά με την εφαρμογή 

της Διαχείρισης Ταλέντου μέσα στην δύσκολη επιχειρηματική περίοδο που διανύουμε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

1.1 Ορισμός της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Τα τελευταία χρόνια ο όρος εργαζόμενοι ή προσωπικό έχει αντικατασταθεί από τον όρο 

ανθρώπινοι πόροι ή ανθρώπινο δυναμικό (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003). Πιο 

συγκεκριμένα, με το πέρασμα των χρόνων χρησιμοποιείται πλέον ο όρος “Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού” αντί του όρου “Διοίκηση Προσωπικού”, o οποίος εμπεριείχε 

τις τότε υπάρχουσες διαδικασίες που αφορούσαν τη διαχείριση των εργαζομένων 

(Graham, 1978). 

 

Διάφορες έννοιες και αντιλήψεις έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς όσον αφορά στο τι 

ακριβώς ορίζει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Το μόνο βέβαιο είναι πως 

δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος. 

 

Σύμφωνα με τον Storey (1995), η ΔΑΔ ορίζεται ως «μια σαφής προσέγγιση για τη 

διοίκηση των εργαζομένων με σκοπό την αναζήτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης αφοσιωμένου και ικανού 

ανθρωπίνου δυναμικού χρησιμοποιώντας τεχνικές βασιζόμενες στην κουλτούρα, τη 

δομή και το προσωπικό της επιχείρησης». 

 

Άλλη μια ανάλογη διαπίστωση είναι αυτή του Baum (1995), ο οποίος υποστηρίζει ότι 

«η πρόκληση για την ΔΑΔ φαίνεται να έχει να κάνει με την ανάπτυξη, την 

κινητοποίηση και την ανταμοιβή του προσωπικού, μετατρέποντας το έτσι σε μια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος». 

 

Μια νεότερη θεωρία παραθέτουν οι Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή (2003) 

χαρακτηρίζοντας τη ΔΑΔ «ως μια σειρά από ρόλους και λειτουργίες, που αναγνωρίζουν 

τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία και στοχεύουν στη δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης ενός ικανού και 

αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού και μέσω της χρήσης τεχνικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού που επηρεάζουν την κουλτούρα και την δομή ενός οργανισμού, 
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συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εναρμόνισή της με τις γενικές στρατηγικές και 

το περιβάλλον». 

 

Έναν απλούστερο και ευκολότερα κατανοητό ορισμό παρουσιάζει ο R. Wayne Mondy 

(2011), κάνοντας αναφορά στη ΔΑΔ ως «τη διαχείριση του συνόλου των εργαζόμενων 

εντός μιας εταιρίας/οργανισμού με σκοπό την επίτευξη των στόχων της». 

 

Προσδιορίστηκε επίσης από τον Armstrong (2014) στο βιβλίο του Armstrong’s 

Handbook of Human Resource Management Practice ως «μια στρατηγική, 

ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη 

και την ευημερία των ανθρώπων που εργάζονται σε οργανισμούς». 

 

Άλλες προσπάθειες απόδοσης του νοήματος και της έννοιας της ΔΑΔ είναι ότι 

αναφέρεται στις πολιτικές, τις πρακτικές και τα συστήματα που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά, τις στάσεις και την απόδοση των υπαλλήλων καθώς και ότι αποτελεί τη 

διοικητική λειτουργία που μελετά, εφαρμόζει και εποπτεύει σειρά δραστηριοτήτων 

σχετικά με την διαχείριση και ανάπτυξη του προσωπικού σε κάθε οργανισμό (Noe et 

al., 2006; Apospori et al., 2008). 

 

Τέλος, οι Boxall και Purcell (2003) ορίζουν τη ΔΑΔ ως «το σύνολο αυτών των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων στην 

επιχείρηση». 

 

Πιο απλά, το κοινό στοιχείο των ορισμών που έχουν αποδοθεί ανά τα χρόνια είναι το 

γεγονός ότι η ΔΑΔ ως διοικητική λειτουργία πρέπει να υποστηρίζει τα συμφέροντα των 

εργαζομένων, να διατηρεί τις ισορροπίες μέσα στον οργανισμό και ταυτόχρονα να 

εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς στόχους (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

Ο Storey (1989) αναφέρθηκε, επίσης, στη ΔΑΔ προσδίδοντας της δυο διαστάσεις και 

διαχωρίζοντας την σε «σκληρή» και «μαλακή». Στη θεωρία, η μαλακή διάσταση της 

ΔΑΔ ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων ως αυτοσκοπούς, και τις ευνοϊκές 

στάσεις που δημιουργούνται από τη χρήση των «κατάλληλων» πρακτικών ΔΑΔ (Guest, 

1997) μαζί με «την επικοινωνία, τα κίνητρα και την ηγεσία» (Storey, 1987), οδηγώντας 

έτσι σε δέσμευση για την οργάνωση και σε βελτιωμένη απόδοση. Έχει τις ρίζες της στη 

σχολή ανθρώπινων σχέσεων και υποστηρίζει, επιπλέον, ότι το ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτημα ενός οργανισμού μπορεί να αποκτηθεί με την αποφυγή της 

βραχυπρόθεσμης μείωσης του κόστους προς όφελος μιας μακροπρόθεσμης έμφασης 

στην δημιουργία και διατήρηση της ικανότητας και τη δέσμευσης των ανθρώπων που 

απαρτίζουν το δυναμικό του (Storey, 1989). Αντιθέτως, η σκληρή διάσταση της ΔΑΔ 

ενδιαφέρεται μόνο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαζομένων (Guest, 2002) 

και αντιμετωπίζει τις ποσοτικές, υπολογιστικές και επιχειρηματικές στρατηγικές πτυχές 

της ΔΑΔ με ένα «φυσικό» τρόπο, όπως και κάθε άλλο οικονομικό παράγοντα (Storey, 

1987). Στη συγκεκριμένη διάσταση επομένως δίνεται έμφαση στα συμφέροντα της 

διοίκησης και της επιχειρηματικής στρατηγικής, τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη 

αξία στον οργανισμό μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, και στην ανάγκη 

για ύπαρξη ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, η οποία εκφράζεται στην φιλοσοφία και το 

όραμα του οργανισμού και ενισχύεται από την εκπαίδευση και την επικοινωνία (Storey, 

1989). 

Οι Truss et al. (1997) σε μια μελέτη με μαλακά και σκληρά μοντέλα της ΔΑΔ, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «ακόμη και αν η ρητορική της ΔΑΔ είναι «μαλακή», η 

πραγματικότητα είναι σχεδόν πάντα «σκληρή», με τα συμφέροντα του οργανισμού να 

επικρατούν εκείνα του ατόμου». Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν καταλήξει και 

άλλοι ερευνητές όπως οι Keenoy (1990), Poole και Mansfield (1992), Guest(1995) και 

Legge (1995a, b, 1998). 

 

 

1.2 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Η πιο συναρπαστική και ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της έρευνας στον τομέα της 

ΔΑΔ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπήρξε μεταξύ της σχέσης των πρακτικών 

ΔΑΔ και της επιχειρησιακής απόδοσης. Πράγματι, η συγκεκριμένη θεματική περιοχή 

έχει γίνει το επίκεντρο μιας νέας υποκατηγορίας, η οποία ονομάζεται Στρατηγική ΔΑΔ 

(Kaufman, 2010). 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που αποτελεί, αν όχι την πηγή, ένα από τα πιο 

σημαντικά στοιχεία της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός οργανισμού 

(Salaman et al., 2006). Ανεξάρτητα λοιπόν από το πώς λειτουργεί και δομείται ένας 

οργανισμός, ένα σημαντικό μέρος της διοικητικής λειτουργίας είναι η αποτελεσματική 

διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Η απαιτούμενη προσοχή στη λειτουργία του 

προσωπικού αποτελεί βοήθεια-καταπέλτη στην βελτίωση και την αύξηση του 
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εργατικού δυναμικού καθώς και της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας (Mullins, 

1999). Πρέπει λοιπόν να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη φύση και τη διοίκηση αυτού 

του παράγοντα σε στρατηγικό επίπεδο αφού οι πρακτικές και τα συστήματα που 

εφαρμόζει η ΔΑΔ επηρεάζουν, μέσω της επίτευξης των στόχων του οργανισμού, την 

αποτελεσματικότητά του τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο (Ferris, 

Hochwarter, Bucley, Harrell Cook, Frink, 1999). 

 

Αναπτύχθηκε λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον από τους θεωρητικούς για τη Στρατηγική 

ΔΑΔ, με μεγαλύτερη έμφαση κυρίως στις διαφορές μεταξύ Διοίκησης Προσωπικού 

(ΔΠ) και ΔΑΔ. Επομένως, σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία (Storey, 1989; 

Ulrich, 1997; Wittington et al., 1999; Barney, 2001; Cardwell, 2003; Lepak and Snell, 

2002; Ulrich and Brockbank 2006) οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των δυο 

λειτουργιών είναι οι εξής:  

• Η ΔΠ περιγράφεται ως διοικητική διαδικασία που στοχεύει σε υφιστάμενους, 

ενώ η ΔΑΔ εστιάζει τόσο στην ανάπτυξη των εργαζομένων όσο και των 

διοικητικών στελεχών. 

• Βασικό στόχο της ΔΠ αποτελεί η επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

(απουσίες, δυσαρέσκεια από την εργασία), εν αντιθέσει με τη ΔΑΔ που δίνει 

έμφαση στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε επίπεδο ολόκληρου του 

οργανισμού (αποδοτικότητα, ποιότητα, σύνδεση με τους στρατηγικούς στόχους 

της επιχείρησης). 

•  Η ΔΠ προάγει την ατομική εργασία, τα στενά οριοθετημένα καθήκοντα και την 

ιεραρχία. Αντιθέτως, η ΔΑΔ προάγει το ομαδικό πνεύμα, την καινοτομία και 

την ευελιξία. 

• Η ΔΑΔ θεωρεί  σημαντική την κατανόηση και διαμόρφωση της κουλτούρας του 

οργανισμού από τα ανώτερα στελέχη με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να προβάλλει 

τις αξίες και τα οράματα του, γεγονός που φαίνεται να μην απασχολεί τη ΔΠ. 

Οι προαναφερθείσες διαφορές, επομένως, προσδίδουν, κατά την άποψη των 

ακαδημαϊκών, στρατηγικό χαρακτήρα στη ΔΑΔ. Συγκεκριμένα, οι Miles και Snow 

(1984) υποστήριξαν ότι η σύνδεση των πρακτικών της ΔΑΔ με τους στρατηγικούς 

στόχους του οργανισμού αποτελεί την διαχωριστική γραμμή μεταξύ ΔΑΔ και ΔΠ. 

 

H έννοια του τι συνιστά μια στρατηγική λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού έχει 

φυσικά μεταβληθεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά κυρίως ταυτίζεται με την 
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ενσωμάτωση πολιτικών και πρακτικών διαχείρισης των ανθρώπων στη στρατηγική 

λήψη αποφάσεων και τις επιδόσεις των οργανισμών (Beer, 1997). 

 

Ένας από τους πρώτους ορισμούς που δόθηκε για την Στρατηγική ΔΑΔ είναι αυτός της 

Tyson (1995) ο οποίος την χαρακτηρίζει ως «οι προθέσεις του οργανισμού, φανερές και 

αφανείς, για τη διοίκηση των εργαζομένων του, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από 

φιλοσοφίες, πολιτικές και πρακτικές».  

 

Την αναγκαιότητα της Στρατηγικής ΔΑΔ τόνισαν οι Boxall και Purcell (2008), 

υποστηρίζοντας ότι «η αποτελεσματική Στρατηγική ΔΑΔ είναι απαραίτητη αλλά όχι 

επαρκής συνθήκη για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης». 

 

Κατά τους Truss και Gratton (1994), η Στρατηγική ΔΑΔ ορίζεται ως «η σύνδεση της 

ΔΑΔ με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, με σκοπό την βελτίωση της 

απόδοσης του και την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας η οποία επιδιώκει την ευελιξία και 

την καινοτομία». 

 

Στην ίδια κατεύθυνση οι Torrington και Hall (1991) παρομοιάζουν την Στρατηγική 

ΔΑΔ με μια γέφυρα που συνδέει τη ΔΑΔ με την επιχειρησιακή στρατηγική. 

 

Αρκετοί θεωρητικοί, βέβαια, υπογραμμίζουν την ασάφεια γύρω από την σημασία της 

Στρατηγικής ΔΑΔ και της διαφοροποίησης της από την ΔΑΔ, υποστηρίζοντας ότι δεν 

υπάρχει μια θεωρητική βάση με γερά θεμέλια (Wright και McMahan, 1992; Zedech  και 

Cascio, 1984; Ferris et al., 2005; Bacharach, 1989). 

 

Υπάρχουν αρκετές απόψεις σήμερα αναφορικά με το αν η ΔΑΔ αποτελεί απλά μια 

λειτουργία ή είναι κομμάτι της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού ενός 

οργανισμού. Η σύγχρονη οπτική υπογραμμίζει ότι η ΔΑΔ συμβάλλει άμεσα στην 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού, τόσο ως λειτουργία όσο και ως 

σύστημα (Becker and Gerhart, 1996). Κυρίαρχο μέλημα της Στρατηγικής ΔΑΔ είναι η 

αύξηση των πιθανοτήτων για επίτευξη των στόχων που θα οδηγήσει στη βελτίωση της 

επιχειρησιακής απόδοσης (Wright and Rogers, 1998). Σ’ αυτό το πλαίσιο,  η 

Στρατηγική ΔΑΠ αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών ΔΑΔ το οποίο διαθέτει 

εσωτερική συνοχή, βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της επιχείρησης και 

συμβάλλει στην εφαρμογή της (Huselid, Jackson, Schuler, 1996).  
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1.3 Στόχοι της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Το κυρίαρχο μέλημα της ΔΑΔ είναι να επιτύχει τη βελτίωση της παραγωγικότητας, 

μέσω των ανθρώπινων πόρων, χρησιμοποιώντας στρατηγικά, ηθικά και κοινωνικά 

αποδεκτούς τρόπους. Η ανθρώπινη συνεισφορά κατέχει σημαντικά μεγάλο ρόλο στην 

προσπάθεια επίτευξης των στόχων ενός οργανισμού, καθώς από αυτήν καθορίζεται 

κατά κύριο λόγο η επιτυχία του. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η ύπαρξη ενός 

εξειδικευμένου τμήματος προσωπικού, το οποίο θα εξασφαλίζει την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού μέσω της σωστής διαχείρισης και διοίκησης των εργαζομένων 

και των στελεχών που κατέχει στους κόλπους του, είναι απαραίτητη και αναγκαία. 

 

Οι Dyer και Holder (1988) ήταν από τους πρώτους που κατηγοριοποίησαν τους 

στόχους της ΔΑΔ. Οι κατηγορίες στις οποίες τους κατέταξαν είναι αυτές της 

συνεισφοράς, της σύνθεσης, της ικανότητας και της δέσμευσης. 

 

Έναν χρόνο νωρίτερα ο Guest (1987) πρότεινε ότι οι τέσσερις στόχοι της ΔΑΔ ήταν η 

στρατηγική ένταξης, η υψηλή δέσμευση, η υψηλή ποιότητα και η ευελιξία. 

 

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Boxall (2007) όρισε την αποστολή της ΔΑΔ ως «τη στήριξη 

της βιωσιμότητας της επιχείρησης μέσα από τη σταθεροποίηση ενός οικονομικά 

αποδοτικού και κοινωνικά νόμιμου συστήματος διαχείρισης εργασίας». 

 

Μια αναλυτικότερη απόδοση υποστηρίζει πως οι στόχοι της ΔΑΔ είναι να (Armstrong, 

2014): 

• Στηρίζει την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων της, με την ανάπτυξη και 

την εφαρμογή στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων που έχουν ενσωματωθεί με την 

επιχειρηματική στρατηγική (strategic HRM). 

• Συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας υψηλής απόδοσης. 

• Εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση διαθέτει τους ταλαντούχους, ειδικευμένους και 

αφοσιωμένους ανθρώπους που χρειάζεται. 

• Δημιουργήσει μια θετική εργασιακή σχέση μεταξύ της διοίκησης και των 

εργαζομένων και σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
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• Ενθαρρύνει την εφαρμογή μιας ηθικής προσέγγισης στη διαχείριση των 

ανθρώπων. 

 

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία οι βασικοί σκοποί της ΔΑΔ είναι 

(Κανελλόπουλος, 1991): 

• Η υποστήριξη της επίτευξης των συλλογικών στόχων της επιχείρησης ως τμήμα 

της διαδικασίας ανάπτυξης της επιχείρησης. 

• Η δυνατότητα παροχής στην επιχείρηση να αποκτά και να διατηρεί το 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που χρειάζεται. 

• Η παροχή οδηγιών στην επιχείρηση για να προσαρμόζεται και να ικανοποιεί τις 

ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών της. 

• Η απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

• Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο η ομαδική εργασία και η ευελιξία 

μπορούν να ακμάσουν. 

• Η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους και η αξιολόγηση με ίσους όρους. 

• Η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του 

προσωπικού. 

• Η παρακίνηση των εργαζομένων μέσω ανταμοιβών για την αύξηση της 

αποδοτικότητας τους. 

• Η διατήρηση και βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, σεβόμενοι τα δικαιώματα 

τους. 

 

 

1.4 Λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Υπάρχουν πέντε βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ΔΑΔ και πρέπει να 

διεκπεραιώνονται σωστά οι οποίες είναι (Mondy, 2011): 

• Η στελέχωση 

• Η εκπαίδευση/ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

• Οι αμοιβές 

• Η υγιεινή και η ασφάλεια 

• Οι εργασιακές σχέσεις. 
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Οι παραπάνω λειτουργίες εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και κατ’ 

επέκταση και στο χώρο της υγείας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 

προσωπικού αλλά και ολόκληρου του οργανισμού. Πάντα κάτω από το πέπλο των 

νόμων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα των εργαζόμενων.  

 

 Στελέχωση: Είναι μια λειτουργία κατά την οποία εξασφαλίζεται ένας ικανός αριθμός 

υπαλλήλων που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και οι οποίοι τοποθετούνται τον 

κατάλληλο χρόνο στις κατάλληλες θέσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

επιχείρησης/οργανισμού (John Sullivan, 2008). Κάποιες από τις διαδικασίες που 

εμπεριέχει η λειτουργία της στελέχωσης είναι η ανάλυση της θέσης εργασίας, ο 

σχεδιασμός σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους καθώς και η στρατολόγηση και 

επιλογή του προσωπικού (Mondy, 2011). Στον υγειονομικό τομέα οπού δημιουργούνται 

συνεχώς νέες ειδικότητες, οι αρμόδιοι του τμήματος της ΔΑΔ οφείλουν να επιλέγουν 

και να προσλαμβάνουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι διαθέτουν τις ικανότητες και τις 

γνώσεις για να καλύψουν επάξια μια θέση (Tulchinsky et al, 2014). 

 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: Στη συγκεκριμένη λειτουργία 

περιλαμβάνονται και τα προγράμματα διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

των υπαλλήλων, η οργανωσιακή ανάπτυξη και, τέλος, η διαχείριση και η αξιολόγηση 

της απόδοσης των εργαζομένων. Μέσω της εκπαίδευσης και ανάπτυξης εξασφαλίζεται 

κατά κύριο λόγο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κάθε επιχείρησης και ο σκοπός της 

συγκεκριμένης λειτουργίας είναι η βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης. Για τον 

λόγο αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον έχουν γίνει ή προσπαθούν να 

γίνουν «επιχειρήσεις που μαθαίνουν» (learning organizations) (David A. Garvin, 2008). 

Είναι δεδομένο λοιπόν ότι και στον τομέα της υγείας θα υπάρχει μακροχρόνιο όφελος 

όταν δίνεται βάση στην εκπαίδευση των εργαζομένων και στην ανάπτυξη των ταλέντων 

τους, καθώς μέσω αυτών των δυο παραγόντων επέρχεται βελτίωση στην επίδραση του 

ανθρώπινου παράγοντα (Bourgeault & Mulvale, 2006).  

 

Αμοιβές: Σύμφωνα με τον Μondy (2011), ως αμοιβή ορίζεται «το σύνολο των 

παρεχόμενων ανταμοιβών των υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους». Η αμοιβή μπορεί να 

είναι κάποια ή συνδυασμός των ακολούθων: 

• Άμεση οικονομική αμοιβή: Έχει τη μορφή ημερομισθίων, μηνιαίων αποδοχών, 

προμηθειών και επιδομάτων. 
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• Έμμεση οικονομική αμοιβή (παροχές): Αποτελείται από όλες εκείνες τις 

οικονομικές απολαβές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες αμοιβές. 

Τέτοιες είναι η άδεια μετ’ αποδοχών, η άδεια για λόγους υγείας όπως και η 

ιατρική ασφάλιση. 

• Μη οικονομικές αμοιβές: Πρόκειται για την προσωπική ικανοποίηση του 

εργαζόμενου από την εκτέλεση της εργασίας του. 

Η πολιτική των αμοιβών πρέπει να είναι δίκαιη καθώς ορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

αφοσίωση ή μη του εργαζόμενου στον οργανισμό. Οι κύριοι παράγοντες που 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση των αμοιβών είναι το εξωτερικό περιβάλλον, το 

εσωτερικό περιβάλλον και η κυβερνητική πολιτική (Τερζίδης & Τζωρτζάκης,2004). 

Ωστόσο, λόγω της ανομοιομορφίας του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα 

μισθολογικά κριτήρια αποτελούν μείζων πρόβλημα μέχρι και σήμερα. 

 

Ασφάλεια και επαγγελματική υγιεινή: Με τον όρο «ασφάλεια» αναφερόμαστε στην 

παροχή προστασίας στους εργαζόμενους σχετικά με τραυματισμούς και ατυχήματα που 

προκαλούνται στον εργασιακό χώρο. Με τον όρο «υγιεινή» εννοούμε την προστασία 

των υπαλλήλων από νοσηρές καταστάσεις που δημιουργούνται στο εργασιακό 

περιβάλλον και μπορεί να βάψουν την φυσική, ψυχική ή συναισθηματική υγεία των 

εργαζομένων. Σύμφωνα με τους Noe et al., (2014), «κάθε οργανισμός οφείλει να 

παρέχει στο προσωπικό του ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον». Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι προβλήματα σε αυτούς τους δυο τομείς μπορούν να επηρεάσουν με αρνητικό 

τρόπο την παραγωγικότητα, οδηγώντας έτσι σε μείωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων του οργανισμού αλλά και του ηθικού των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, 

στον χώρο της υγείας κύριο μέλημα όλων των νοσηλευτικών μονάδων πρέπει να είναι η 

παροχή ασφάλειας και καλής υγιεινής για να παρέχονται και στους ασθενείς υπηρεσίες 

με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

 

Εργασιακές σχέσεις: Με τον όρο «εργασιακές σχέσεις» αναφερόμαστε σε εκείνη την 

λειτουργία της ΔΑΔ η οποία σχετίζεται με την αντιπροσώπευση των εργαζομένων ενός 

οργανισμού από ένα εργατικό συνδικάτο (Mondy, 2011). Ο ρόλος της διοίκησης στη 

συγκεκριμένη λειτουργία είναι πολύ σημαντικός καθώς από το ενδιαφέρον και τις 

αποφάσεις της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία αντιπαραθέσεων μεταξύ 

εργαζομένων, εργοδοτών και σωματείων, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε κακή 

λειτουργία του οργανισμού. Όσον αφορά τις μονάδες υγείας, σε μεγάλο βαθμό στη 

χώρα μας, οι κακές εργασιακές σχέσεις δημιουργούν άγχος και πίεση στους 
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επαγγελματίες υγείας τα οποία συχνά προκαλούνται από τον μεγάλο αριθμό απολύσεων 

που πραγματοποιούνται. 

 

Παρά το γεγονός ότι η Επιστημονική έρευνα δεν αποτελεί μια διακριτή λειτουργία της 

ΔΑΔ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι και των πέντε λειτουργιών της (Mondy, 2011). Η 

επιστημονική έρευνα πάνω σε κάθε λειτουργία της ΔΑΔ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της ικανοποίησης του εργατικού 

δυναμικού. Ειδικά στον τομέα υγείας η επιστημονική έρευνα μπορεί να συμβάλει 

θετικά στην ψυχολογία των επαγγελματιών υγείας αλλά και στις συνθήκες εργασίας 

τους, με νέες ανακαλύψεις ή βελτίωση των ήδη υπαρχουσών,  οδηγώντας έτσι σε 

αύξηση της παραγωγικότητας του οργανισμού αλλά και σε ποιοτικότερες παρεχόμενες 

υπηρεσίες προς τους ασθενείς. 

 

Στους οργανισμούς υγείας η εφαρμογή και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

παραπάνω λειτουργιών οδήγησε σε αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων 

υγείας, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν αντίξοες (Bertodano, 2003; WHO, 2007). 

 

 

1.5 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της υγείας 

 

1.5.1 Προκλήσεις 

 

Στόχος κάθε οργανισμού, κερδοσκοπικού ή μη, είναι η σύνθεση του καλύτερου 

συνδυασμού παραγωγικών συντελεστών με στόχο τη μέγιστη απόδοση με τις ελάχιστες 

δυνατές απώλειες. Στον υγειονομικό τομέα όμως, συγκεκριμένα, ο σημαντικότερος 

παραγωγικός συντελεστής είναι οι ανθρώπινοι πόροι (Σισούρας, 2002; Φαναριώτης, 

1999). Στα νοσηλευτικά ιδρύματα λοιπόν η σωστή αξιοποίηση και διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κύριο μέλημα όχι μόνο του τμήματος της ΔΑΔ αλλά 

και όλων των εργαζομένων. 

 

Η ανάγκη κατανόησης του χάους και της πολυπλοκότητας των οργανισμών κρίνεται 

απαραίτητη στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

την συχνά χαοτική φύση των θεμελιωδών δραστηριοτήτων. Μια από τις λειτουργίες 

που μπορεί να συμβάλει στην ολική βελτίωση του συστήματος υγείας είναι η ΔΑΔ, η 

οποία μπορεί να αναπτυχθεί ως η οργανωσιακή νοημοσύνη του συστήματος 
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διευκολύνοντας έτσι την οργανωσιακή μάθηση και δημιουργικότητα (Mark & Critten, 

1998). 

  

Οι νέες προκλήσεις που δημιουργούνται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο 

περιβάλλον σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, 

την επιστήμη, την κουλτούρα, την οργάνωση κ.α. αναγκάζουν τους οργανισμούς υγείας 

να προβαίνουν σε ριζικές αλλαγές έτσι ώστε το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών να 

είναι υψηλό. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας βελτίωσης ο ανθρώπινος παράγοντας 

είναι αυτός που διαδραματίζει, αν όχι τον σημαντικότερο, έναν από τους πιο 

σημαντικούς ρόλους. Άρα, ένα ικανοποιημένο και καλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

είναι απαραίτητο για την επιτυχημένη παροχή υγειονομικής φροντίδας (Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

H συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου της υγείας οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: 

στην αυξημένη χρήση της τεχνολογίας και στην συνεχιζόμενη γήρανση της γενιάς των 

baby boomers. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος της 

ιατρικής τεχνολογίας και αυξημένη διαθεσιμότητα και χρήση της (Pauly, 2003). Ενώ 

έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην παράταση της ζωής των ασθενών, η νέα 

τεχνολογία είναι κατά κανόνα δαπανηρή και η επένδυση σε αυτήν γίνεται συνήθως σε 

βάρος των υπηρεσιών πρόληψης, ακόμη και αν οι τελευταίες θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν πιο κρίσιμες για τη βελτίωση της υγείας του γενικού πληθυσμού (Sultz & 

Young, 2004).  

Ο δεύτερος λόγος για τη συνεχή ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα είναι η γήρανση της 

γενιάς των baby boomers. Είναι γνωστό πως οι ηλικιωμένοι είναι παραδοσιακά 

ένθερμοι υποστηρικτές της υγειονομικής περίθαλψης, άρα η πολιτική σημασία αυτής 

της ομάδας έχει αρχίσει να επηρεάζει τον τομέα της υγείας (Cooper, 2005). Καθώς 

γερνούν, οι baby boomers είναι πιθανό να έχουν επίσης αυξημένες απαιτήσεις σχετικά 

με το σύστημα υγείας, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη βέβαιο. Οι πρόοδοι στην ιατρική και 

τη δημόσια υγεία έχουν δημιουργήσει μια γενιά ηλικιωμένων που είναι πιο υγιείς  από 

τους ομολόγους τους στο παρελθόν (Garber, 2004).  

 

Σε αυτό το πλαίσιο της ανάπτυξης και της αλλαγής, ο κλάδος της υγείας αντιμετωπίζει 

πρωτοφανείς προκλήσεις. Οι ηγέτες της βιομηχανίας και της χάραξης πολιτικής πρέπει 

να βρουν την απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα του πώς να διατηρήσουν αλλά και να 

ενισχύσουν τις υπηρεσίες υγείας σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό με όλο και 
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περισσότερα χρόνια προβλήματα υγείας, και να το κάνουν, ενώ παράλληλα 

αντιμετωπίζουν αύξηση των οικονομικών περιορισμών. 

 

 

1.5.2 Υγεία και Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης χαρακτηρίζεται ως «εντάσεως εργασίας». Οι 

πρωτογενείς δαπάνες για τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σχετίζονται 

κυρίως με το κόστος των μισθών. Παράλληλα, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων 

είναι απαραίτητος για να προβλέψουν, να καταγράψουν και να υπολογίσουν τις 

υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς. Εξαιτίας όμως και του υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης που απαιτείται για αυτούς τους επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι των 

οργανισμών υγείας τείνουν να είναι μεγαλύτερης ηλικίας από ό, τι οι εργαζόμενοι σε 

άλλες επιχειρήσεις (U.S. Department of Labor, 2005). 

 

Όπως και άλλοι οργανισμοί υπηρεσιών, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης έχουν 

ως στόχο την παροχή υπηρεσιών προς τους ανθρώπους. Σε αντίθεση με τους 

περισσότερους οργανισμούς υπηρεσιών, ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχονται 

αφορούν κυρίως το πρόσωπο που αναζητά τέτοιου είδους βοήθεια. Αυτό το επίπεδο 

εμπιστοσύνης υποχρεώνει την ύπαρξη μιας στενής σχέσης, η οποία όμως 

προστατεύεται από τη νομοθεσία. Οι ανθρώπινες δεξιότητες, υποστηρίζεται, ότι δεν 

είναι απλά σημαντικές για τους εργαζόμενους του κλάδου της υγείας, αλλά επιτακτική 

ανάγκη. Το τμήμα ανθρώπινων πόρων της κάθε οντότητας της υγειονομικής 

περίθαλψης είναι υπεύθυνο για την πλευρά των ανθρώπων του οργανισμού. Όχι μόνο 

πρέπει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να προστατεύει και να ενθαρρύνει την 

ποιότητα της σχέσης του ασθενούς με τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά 

πρέπει επίσης να προστατεύει και να ενθαρρύνει την ποιότητα της σχέσης του 

εργαζομένου με τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Οι προηγούμενες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσοχής σε θέματα που 

αφορούν τη ΔΑΔ στις υγειονομικές μονάδες. Όσες μεταρρυθμίσεις είχαν γίνει στον 

υγειονομικό τομέα αφορούσαν δομικές αλλαγές του συστήματος, τη συγκράτηση 

δαπανών, την διερεύνηση των μηχανισμών αγοράς και της καταναλωτικής επιλογής 

των πολιτών χωρίς να εξετάζονται οι τομείς που αφορούσαν την διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού (Buchan, 2004). 
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Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η σημαντική συμβολή του ανθρώπινου 

δυναμικού στον καθορισμό της επιτυχίας ή αποτυχίας ενός μετασχηματισμού στον 

υγειονομικό τομέα. Οι ίδιοι οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι 

οι μεταρρυθμίσεις οφείλουν να έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο το προσωπικό που 

επανδρώνει τις υπηρεσίες υγείας και αποδίδουν πλέον ανθρώπινο χαρακτήρα στο 

σύστημα υγείας (Κolehmaine, 1997). 

 

Όσον αφορά τις νοσοκομειακές μονάδες, ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης βασίζεται κατά 

κύριο λόγο στις πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι συγκεκριμένες 

πολιτικές περιλαμβάνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων και μέτρων που αποσκοπούν 

στην βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού, όπως: 

• Το σύστημα προσλήψεων 

• Το σύστημα κινήτρων – αντικινήτρων 

• Ο μηχανισμός επιστημονικής αναβάθμισης και βαθμολογικής εξέλιξης  

• Ο καθορισμός κριτηρίων για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και τέλος, 

• Η λήψη μέτρων για την κινητοποίηση και ενεργοποίηση του προσωπικού 

(Ζηλίδης Χ., 2005). 

 

Πολλές φορές λησμονούμε ότι τομείς όπως αυτός της υγείας βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στους ανθρώπους και στο ευρύ φάσμα θεμελιωδών υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι αποτελούν τον πολυτιμότερο πόρο και η κατάλληλη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού κρίνεται επιτακτική ανάγκη (Zairi, 1998). 

 

 

1.6 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Έρευνα στον χώρο της υγείας 

 

Όλα αυτά τα χρόνια έχει πραγματοποιηθεί πλήθος ερευνών σχετικά με τις επιδράσεις 

της ΔΑΔ και των πρακτικών της στον υγειονομικό τομέα, ανά τον κόσμο. 

 

Ενδεικτικά, έχουν γίνει έρευνες που εξετάζουν ποικίλα διοικητικά χαρακτηριστικά και 

τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως η δέσμευση των εργαζομένων, οι απαιτήσεις του πελάτη, 

ο στρατηγικός προσανατολισμός της ΔΑΔ, η υιοθέτηση πρακτικών ενίσχυσης του 

ανθρώπινου δυναμικού και η αντιληπτή ολική απόδοση, σε κερδοσκοπικούς και μη 
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κερδοσκοπικούς οργανισμούς υγείας (Rodwell J. & Stephen T., 2008; Edmonstone J., 

2011). 

 

Επίσης, αρκετές μελέτες έχουν προσπαθήσει να ερευνήσουν τις αντιλήψεις τόσο των 

δημοσίων υπαλλήλων όσο και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης όσον αφορά τη μετασχηματιστική ηγεσία, την δέσμευση και την 

εμπιστοσύνη στον οργανισμό, την ικανοποίηση από την εργασία καθώς και την 

εφαρμογή της ηγεσίας ως διαμεσολαβητή στην βελτίωση της ποιότητας και της 

ασφάλειας στα δημόσια νοσοκομεία (Harmon et al., 2003; Aiken et al., 1994; West et 

al., 2006; Harley et al., 2007; Laschinger et al., 2001). 

 

Πολλές έρευνες προσπαθούν να προσθέσουν νέες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που θα 

πρέπει να συμπεριφέρονται όσοι κατέχουν ηγετικούς ρόλους στον υγειονομικό τομέα 

αλλά και να υποδείξουν τα σημεία που εμποδίζουν την κατάλληλη εφαρμογή ηγεσίας 

(Edmonstone J., 2013; Fine B., Golden B., Hannam R. and Morra D., 2009). 

 

Επιπρόσθετα, κατά την τελευταία δεκαπενταετία μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην 

εξέταση της σχέσης μεταξύ της ΔΑΔ και της οργανωτικής απόδοσης (Wright et al., 

2005). 

Πολλές πρόσφατες μελέτες αναζήτησαν ποιες πρακτικές ή ποια συστήματα πρακτικών 

της ΔΑΔ συνδέονται με την ατομική και οργανωτική απόδοση (π.χ. Boselie et al, 2005; 

Combs et al, 2006; Hyde et al, 2006; Wall και Wood, 2005). Πιο συγκεκριμένα, ο West 

και οι συνεργάτες του (2002, 2006) πραγματοποίησαν δυο μελέτες, σκοπός των οποίων 

ήταν να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ του συστήματος ΔΑΔ και της θνησιμότητας των 

ασθενών. 

Ο Purcell και άλλοι (2003) εξέτασαν την επίδραση της διαχείρισης των ανθρώπων 

σχετικά με την οργανωτική απόδοση, εστιάζοντας στο πώς και γιατί υπάρχει η σχέση 

αυτή. 

Άλλες αξιοσημείωτες μελέτες είναι των Borrill και άλλων (2000), οι οποίοι 

διερεύνησαν τους δεσμούς μεταξύ της ομαδικής εργασίας και της αποτελεσματικότητας 

των ομάδων πρώτων βοηθειών. 

 

Η ανάπτυξη της Στρατηγικής ΔΑΔ τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει πλήθος 

ερευνητών στην εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτής και των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής της σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Τα αποτελέσματα των 
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ερευνών θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείχνουν θετική (Bartram et al., 2007; Davies, 

2003; Stubbings και Scott, 2004) αλλά και αρνητική (Bach, 2004; Prowse και Prowse, 

2008; Charles-Jones et al., 2003) συσχέτιση, αφήνοντας χώρο για περαιτέρω έρευνα 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

Καταλήγοντας, τα Συστήματα Υψηλής Απόδοσης Εργασίας (HPWS) έχουν 

απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές της ΔΑΔ. Έτσι και 

στον τομέα της υγείας έχει διεξαχθεί σημαντικός αριθμός μελετών παγκοσμίως, 

βρίσκοντας θετικές συσχετίσεις μεταξύ των πτυχών των HPWS και των βελτιωμένων 

αποτελεσμάτων στην υγεία των ασθενών (Harmon et al, 2003; Aiken et al, 1994; West 

et al, 2006; Harley et al., 2007; Laschinger et al., 2001) γεγονός που παροτρύνει όλους 

του οργανισμούς υγείας να υιοθετήσουν  HPWS με σκοπό να αυξήσουν τόσο την 

απόδοση όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. 

 

 

1.6.1 Έρευνα στην Ελλάδα 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν γίνει επίσης έρευνες σχετικά με τη ΔΑΔ και τις 

λειτουργίες της στον χώρο της υγείας. 

 

Οι Μιχαήλ και Κλουτσινιώτης (2016) πραγματοποίησαν δυο έρευνες που αφορούν τα 

HPWS στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης της χώρας. Στην πρώτη μελέτη 

διερεύνησαν τις επιπτώσεις των HPWS στην εργασιακή ευημερία του ανθρώπινου 

δυναμικού των οργανισμών υγείας, ενώ στην δεύτερη τη σχέση μεταξύ των HPWS και 

της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζομένων, καθώς και τον διαμεσολαβητικό 

ρόλο που κατέχει η τελευταία στη σχέση των HPWS με την ποιότητα φροντίδας των 

ασθενών. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη αποτελούν σημαντικό στρατηγικό 

μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Δεν θα 

μπορούσε να λείπει λοιπόν μια έρευνα που στοχεύει στη διερεύνηση του παράγοντα 

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ευκαιρίες Ανάπτυξης» στους οργανισμούς υγείας 

(Δρελιόζη, Σίσκου, Μανιαδάκης, Πρεζεράκος, 2014). 
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Είναι ευρέως γνωστό πως στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι του υγειονομικού τομέα 

αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ανεπαρκούς προσωπικού, χαμηλών μισθών, 

έλλειψης ανταμοιβών κ.α., τα οποία επηρεάζουν τόσο την απόδοση όσο και την ψυχική 

τους κατάσταση. Για το λόγο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες με στόχους την 

αξιολόγηση της προσωπικής ικανοποίησης κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής 

κρίσης και την διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης της επαγγελματικής εξουθένωσης με 

την ψυχική κατάσταση υγείας των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (Παπαθανασίου, 

2015). Επιπρόσθετα, έχει γίνει προσπάθεια ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις των 

νοσηλευτών με τους προϊστάμενους και τους συναδέλφους τους, καθώς και ο ρόλος 

που παίζει η ασφάλεια της εργασίας και οι οικονομικές απολαβές στην ψυχολογική 

ενδυνάμωση τους (Γκορέζης & Πετρίδου, 2011). 

 

Τα τελευταία χρόνια, η συνεχής ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Health) έχει 

δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη δημόσια διοίκηση, το ανθρώπινο δυναμικό του 

υγειονομικού τομέα αλλά και τους ασθενείς, γεγονός που οδήγησε στην διεξαγωγή 

έρευνας με σκοπό την μελέτη του βαθμού εφαρμογής των e-Health (Σιάκας & Σιάκα, 

2009). 

 

Καταλήγοντας, η ανάλυση SWOT αποτελεί μια τεχνική μέσω της οποίας 

αποκαλύπτονται οι Δυνάμεις (S), οι Αδυναμίες (W), οι Ευκαιρίες (O) και οι Απειλές 

(T) ενός οργανισμού. Έτσι, ούτε από το ελληνικό σύστημα υγείας θα μπορούσε να 

απουσιάζει μια τέτοιου είδους ανάλυση (Κανελλόπουλος, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

 

 

2.1 Τι είναι η Διαχείριση Ταλέντου ; 

 

Είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής έννοια των όρων «ταλέντο» και 

«διαχείριση ταλέντου», λόγω της σύγχυσης που υπάρχει όσον αφορά τους ορισμούς και 

τις πολλές παραδοχές που έχουν γίνει από συγγραφείς που μελετούν το συγκεκριμένο 

θέμα. 

 

Η ιστορική ετοιμολογία του όρου "ταλέντο" χρονολογείται ήδη από τον αρχαίο κόσμο 

(Λατινικά: talentum, Ελληνικά: τάλαντον) όπου χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει μια 

μονάδα βάρους ή τα χρήματα (Ταλέντο, Ν.Δ.-α; Tansley, 2011). 

Στα σύγχρονα λεξικά, το ταλέντο ορίζεται ως «μια φυσική ικανότητα κάποιου να είναι 

καλός σε κάτι, ειδικά χωρίς να το διδάσκεται» (Talent, Ν.Δ.-β). 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «διαχείριση ταλέντου» εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 1997 

όταν μια ομάδα συμβούλων της εταιρίας McKinsey & Company έπλασε την έκφραση 

«ο πόλεμος για το ταλέντο», υποστηρίζοντας ευθέως ότι μια θεμελιώδης πίστη στη 

σημασία του ταλέντου είναι απαραίτητη και αναγκαία ώστε να επιτευχθεί η οργανωτική 

υπεροχή ενός οργανισμού (Michaels, Hanfield - Jones, & Axelrod, 2001). 

 

Έκτοτε η διαχείριση ταλέντου (Talent Management) έχει γίνει ένα όλο και πιο 

δημοφιλές θέμα συζήτησης και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αξιοσημείωτη 

αύξηση στον αριθμό των άρθρων και των βιβλίων που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, 

τονίζοντας πως πρόκειται για ένα θέμα υψηλής προτεραιότητας για τους οργανισμούς 

σε όλο τον κόσμο (Iles, Preece, & Chuai, 2010; Chuai, Preece, & Iles, 2008). Σύμφωνα 

με τη διεθνή βιβλιογραφία, πλέον, η σωστή διαχείριση ταλέντου θεωρείται ένας 

κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του οργανισμού (Beechler & 

Woodward, 2009), και χαρακτηρίζεται ως επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση και τη 

βιωσιμότητα του(Lawler, 2008). 
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Ωστόσο, παρά την εκτενή συζήτηση γύρω από το θέμα την τελευταία δεκαπενταετία, η 

δομή της διαχείρισης ταλέντου πλήττεται από εννοιολογική σύγχυση εξαιτίας της 

ασάφειας που υφίσταται γύρω από τον ορισμό, το πεδίο εφαρμογής και τους γενικούς 

στόχους της (Lewis & Heckman, 2006; Tansley et al., 2007). Ακαδημαϊκοί και 

ερευνητές διαφέρουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό  στην κατανόηση του τι ακριβώς 

συνιστά το ταλέντο και η διαχείριση ταλέντου. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές 

διαφοροποιήσεις στη χρήση των όρων στους διαφορετικούς κλάδους, καθώς ο κάθε 

οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει τη δική του «ερμηνεία» και όχι κάποια γενικότερα 

αποδεκτή. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικοί ορισμοί των δυο εννοιών, οι οποίοι 

αντλήθηκαν από την παγκόσμια βιβλιογραφία.   

 

Ως ταλέντο μπορεί να οριστεί το άθροισμα των ικανοτήτων ενός ατόμου, όπως τα 

έμφυτα χαρίσματα, οι δεξιότητες και συμπεριφορές, οι γνώσεις, η εμπειρία, η ευφυΐα 

και η κριτική ικανότητα. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητά του ατόμου να μαθαίνει 

και να αναπτύσσεται μέσα στο περιβάλλον στο οποίο εργάζεται (Michaels et al., 2001; 

Cheese, Thomas & Craig, 2008). 

 

Σύμφωνα με τον Williams (2000) στο βιβλίο «The war for talent: Getting the best from 

the best» η διαχείριση ταλέντου «περιγράφει εκείνους τους ανθρώπους που κάνουν ένα 

από τα ακόλουθα: αποδεικνύουν τακτικά εξαιρετική ικανότητα - καθώς και επίτευξη - 

είτε πάνω από ένα φάσμα δραστηριοτήτων και καταστάσεων, ή μέσα σε ένα 

εξειδικευμένο και στενό πεδίο της εμπειρίας, υποδηλώνουν σταθερά υψηλή 

αρμοδιότητα σε τομείς δραστηριότητας που υποδεικνύουν έντονη μεταβατικότητα, 

διαθέτουν συγκρίσιμη ικανότητα σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί και 

αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές». 

 

Ο Pascal (2004) υποστηρίζει πως η διαχείριση ταλέντου «περιλαμβάνει τη διαχείριση 

της προσφοράς, της ζήτησης και της ροής των ταλέντων μέσω του μηχανισμού 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού». 

 

Ο Creelman (2004), από την άλλη, προτείνει ότι η διαχείριση ταλέντου είναι 

προτιμότερο να θεωρείται ως μια νοοτροπία, σύμφωνα με την οποία το ταλέντο 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οργανωτικής επιτυχίας. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0450
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Κατά βάση, η διαχείριση ταλέντου συνιστά απλά ένα θέμα πρόβλεψης της ανάγκης για 

ανθρώπινο κεφάλαιο και καθορισμού ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση της (Cappelli, 

2008). 

 

Άλλος ένας ορισμός που δόθηκε από τους Silzer και Dowell (2010) προσδιορίζει τη 

διαχείριση ταλέντου «ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο διαδικασιών, προγραμμάτων και 

πολιτιστικών προτύπων σε έναν οργανισμό, όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται για 

την προσέλκυση, την ανάπτυξη και την διατήρηση των ταλέντων με σκοπό την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των 

οργανισμών». 

 

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας περιγράφει τη 

διαχείριση ταλέντου ως ένα στοιχείο κλειδί για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό 

διαδοχής των στελεχών (Cheloha & Swain, 2005) και ως μια προσπάθεια με στόχο τη 

διασφάλιση πως ο κάθε εργαζόμενος εργάζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του 

(Redford, 2005). 

 

Εν κατακλείδι, αρκετοί συγγραφείς αδυνατούν να προσδιορίσουν επακριβώς τους δυο 

αυτούς όρους (Frank & Taylor, 2004; Vicere, 2005), ή συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει 

μια σαφής ή συνοπτική περιγραφή (Lewis & Heckman, 2006; Tarique & Schuler, 

2010). Παρόλα αυτά, οι Aston και Morton (2005) αποδέχτηκαν την στρατηγική 

σημασία της διαχείρισης ταλέντου. 

 

Όπως μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε, παραδόξως, οι μελετητές της διαχείρισης 

ταλέντου σπάνια είναι ακριβείς σχετικά με την έννοια του όρου, γεγονός που πιθανώς 

οφείλεται στις υπάρχουσες σιωπηρές θεωρίες για το τι συνιστά η διαχείριση ταλέντου 

(Barab & Plucker, 2002). 

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ταλέντο μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε ένας ηγέτης ή 

συγγραφέας θέλει να σημαίνει, δεδομένου ότι ο καθένας έχει τη δική του ιδέα για το τι 

περιλαμβάνει ή όχι η δομή της διαχείρισης ταλέντων (Ulrich, 2011). 

 

 

2.2 Προσεγγίσεις για το ταλέντο στον κόσμο της εργασίας  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000296#bb9015
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Οι Gallardo, Dries και González-Cruz (2013), σε άρθρο που δημοσίευσαν στο Human 

Resourse Management Review, αναφέρθηκαν σε δυο διαφορετικές προσεγγίσεις ως 

προς το ταλέντο. Η «αντικειμενική» προσέγγιση (object approach), η οποία 

χρονολογείται παλαιότερα, αναφέρεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά των ταλέντων. 

Εν αντιθέσει, η «υποκειμενική» προσέγγιση (subject approach) αναφέρεται σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα που διαθέτουν ταλέντο.  

 

Στο πλαίσιο της αντικειμενικής προσέγγισης για το ταλέντο, έχουμε περαιτέρω 

διάκριση μεταξύ των προσεγγίσεων που:                                                      

• αντιλαμβάνονται το ταλέντο σαν φυσική ικανότητα,  

• παρομοιάζουν ταλέντο με τη μαεστρίας της συστηματικής ανάπτυξης 

δεξιοτήτων,  

• συσχετίζουν το ταλέντο με τη δέσμευση και τα κίνητρά,  

• τονίζουν τη σημασία της προσαρμογής μεταξύ του ταλέντου ενός ατόμου και 

του πλαισίου μέσα στο οποίο το άτομο εργάζεται (δηλαδή, όσον αφορά την 

οργάνωση ή / και τη θέση). 

 

Το ταλέντο σαν φυσική ικανότητα 

Οι περισσότεροι μελετητές και επαγγελματίες της ΔΑΔ φαίνεται να πιστεύουν ότι το 

ταλέντο είναι έμφυτο, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με 

αυτούς, το ταλέντο είναι σχεδόν αδύνατο να διδαχθεί (Hinrichs, 1966; Buckingham & 

Vosburgh, 2001; Davies & Davies, 2010; Silzer & Dowell, 2010).  

 

Το ταλέντο σαν μαεστρία 

Αρκετοί ακαδημαϊκοί, ωστόσο, υποστηρίζουν πως το ταλέντο σχεδόν πάντοτε 

δημιουργείται και δεν γεννιέται, ενώ αποτελεί πάντα συνάρτηση της εμπειρίας και της 

προσπάθειας. Ενισχύουν τη θέση τους τονίζοντας ότι το ταλέντο αναφέρεται στην 

μαεστρία της συστηματικής ανάπτυξης χαρισμάτων (Ericsson, Prietula & Cokely, 2007; 

Pfeffer & Sutton, 2006; Briscoe & Hall, 1999; Gagné, 2000; Dries & Pepermans, 2008). 

Παρόλα αυτά, ένα πιθανό πρόβλημα με αυτό το είδος της προσέγγισης είναι ότι 

καθορίζει το ταλέντο εκ του αποτελέσματος (Priem & Butler, 2001). 

 

Το ταλέντο σαν δέσμευση 

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση διακρίνονται δυο οπτικές ως προς την παρομοίωση του 

ταλέντου με τη δέσμευση. Πολλοί ερευνητές αντιλαμβάνονται το ταλέντο ως κάτι 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0370
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0165
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0070
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0170
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0345
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εγγενές σε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με ανεπτυγμένες ικανότητες όπως η προσοχή 

και η αφοσίωση, η θέληση, η επιμονή, τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και το πάθος  (Pruis, 

2011; Weiss & MacKay, 2009). Υπάρχουν βέβαια και οι υποστηρικτές της άλλης 

οπτικής, κατά τους οποίους το ταλέντο σαν δέσμευση αναφέρεται στην προθυμία των 

εργαζομένων να επενδύσουν διακριτική ενέργεια στην επιτυχία του οργανισμού, 

ευθυγραμμίζοντας έτσι τους προσωπικούς με τους οργανωτικούς στόχους τους (Ulrich, 

2007; Jericó, 2001). 

 

Το ταλέντο σαν προσαρμογή 

Μια τελευταία διάκριση της αντικειμενικής προσέγγισης του ταλέντου αναφέρεται στην 

προσαρμογή μεταξύ του ταλέντου ενός ατόμου και του πλαισίου μέσα στο οποίο το 

άτομο αυτό εργάζεται, δηλαδή το σωστό μέρος, τη σωστή θέση, ή/και την κατάλληλη 

στιγμή. Ορισμένοι μελετητές θεωρούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση απαραίτητη για τη 

συζήτηση της διαχείρισης ταλέντων καθώς πιστεύουν πως τονίζει τη σημασία του 

πλαισίου στο οποίο αυτή ορίζεται, γεγονός που καθιστά την έννοια του ταλέντου 

σχετική και όχι απόλυτη, υποκειμενική και όχι αντικειμενική (González-Cruz et al., 

2009; Pfeffer, 2001; Iles, 2008; Coulson-Thomas, 2012). 

Ως εκ τούτου, το ταλέντο δεν αφορά μόνο την ποιότητα των ικανοτήτων ενός ατόμου 

αλλά εξαρτάται επίσης και από την ποιότητα της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι 

συγγραφείς στη βιβλιογραφία της διαχείρισης ταλέντου τονίζουν τη σημασία της 

αντιστοιχίας των ανθρώπων σε συγκεκριμένες θέσεις (Collings & Mellahi, 2009; 

Becker, Huselid, & Beatty, 2009; Boudreau and Ramstad, 2005a). 

 

Όσον αφορά την υποκειμενική προσέγγιση έχει και αυτή με τη σειρά της διακριθεί σε 

(Iles, Preece, et al., 2010) : 

• περιεκτική προσέγγιση (το ταλέντο γίνεται αντιληπτό ως προς το σύνολο των 

εργαζομένων του οργανισμού) και 

• αποκλειστική προσέγγιση (το ταλέντο γίνεται αντιληπτό ως προς ένα 

υποσύνολο της ελίτ του πληθυσμού ενός οργανισμού). 

 

Περιεκτική υποκειμενική προσέγγιση: το ταλέντο ως προς όλους τους ανθρώπους 

Η περιεκτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τον όρο ταλέντο συμπεριλαμβάνοντας όλους 

τους εργαζόμενους του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, κάθε 

εργαζόμενος διαθέτει τις δικές του δυνάμεις δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία για 

τον οργανισμό (Buckingham & Vosburgh, 2001; Leigh, 2009; Peters, 2006; O'Reilly & 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0235
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0055
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0075
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0315
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Pfeffer, 2000). Επιπρόσθετα, οι υποστηρικτές της περιεκτικής προσέγγισης θεωρούν ότι 

επωφελείται από αυτό που ονομάζεται «Mark Effect»,δηλαδή, με το να υπάρχει μια 

συμπεριφορά που αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους στην οργάνωση ως ίσους 

δημιουργώντας έτσι ένα πιο ευχάριστο και συλλογικό κλίμα εργασίας (Bothner, 

Podolny & Smith, 2011; Groysberg, Nanda & Nohria, 2004; Yost and Chang, 2009). 

 

Αποκλειστική υποκειμενική προσέγγιση: το ταλέντο ως προς συγκεκριμένους 

ανθρώπους 

Σε πλήρη αντίθεση με την περιεκτική προσέγγιση για το ταλέντο, η αποκλειστική 

προσέγγιση βασίζεται στην έννοια της κατάτμησης του εργατικού δυναμικού, και 

αντιλαμβάνεται το ταλέντο ως ένα ελιτιστικό υποσύνολο του πληθυσμού του 

οργανισμού. Και εδώ υπάρχει μια διακλάδωση της συγκεκριμένης προσέγγισης σε δυο 

υποκατηγορίες. 

 

1. Το ταλέντο ως προς ανθρώπους υψηλών επιδόσεων 

Πολύ συχνά, η υποκειμενική προσέγγιση εξισώνει τον όρο ταλέντο με τους 

εργαζόμενους υψηλών επιδόσεων (Smart, 2005). Επεξηγηματικά, μεγάλος 

αριθμός ακαδημαϊκών καθορίζει το ταλέντο σαν μια επίλεκτη ομάδα 

εργαζομένων που επιδεικνύουν εξαιρετικές ικανότητες, δεξιότητες και επιδόσεις 

είτε σε κάποιον εξειδικευμένο τομέα είτε σε γενικότερο πλαίσιο (Stahl et al., 

2007; Silzer & Dowell, 2010; Williams, 2000). 

2. Το ταλέντο ως προς ανθρώπους υψηλών δυνατοτήτων 

Ορισμένοι συγγραφείς αντιλαμβάνονται το ταλέντο ως μια επίλεκτη ομάδα 

εργαζομένων οι οποίοι επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα δυνατοτήτων. Οι 

δυνατότητες στο εργασιακό περιβάλλον ορίζονται ως πιθανότητες τα άτομα του 

οργανισμού να εξελιχθούν σε κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη είναι και 

προσδιορίζουν τις ιδιότητες που κατέχουν  (Silzer & Church, 2009). Οι 

εργαζόμενοι υψηλών δυνατοτήτων λοιπόν θεωρείται πως μπορούν να 

προοδεύσουν ταχύτερα από ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους  (Pepermans, 

Vloeberghs, & Perkisas, 2003). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0195
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0455
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0365
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0320
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302#bb0320
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Σχήμα 1: Πλαίσιο για την κατανόηση του ταλέντου στον κόσμο της εργασίας 

Πηγή - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302 

 

 

2.3 Στρατηγική Διαχείριση Ταλέντου 

 

Η σχετικά πρόσφατη μελέτη και έρευνα της διαχείρισης ταλέντου έχει οδηγήσει σε 

μετατόπιση από τις πιο παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

σχετίζονται με τη ΔΑΔ αλλά και τη Στρατηγική ΔΑΔ (Hambrick & Mason, 1984; 

Miller, Burke & Glick, 1998; Huselid, Jackson, & Schuler, 1997; Schuler, 1989; Wright 

& McMahon, 1992) προς την ειδικά κατάλληλη διαχείριση ταλέντου στο σημερινό 

δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον (Collings & Mellahi, 2006). Αδιαμφισβήτητα, 

διανύουμε μια εποχή αστάθειας και αβεβαιότητας όπου η μεγιστοποίηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού κρίνεται 

αναγκαία για την επιβίωση και βελτίωση του. 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας συγκεκριμένος 

και σαφής ορισμός της διαχείρισης ταλέντου, οι Lewis και Heckman (2006) κατάφεραν 

να προσδιορίσουν τρία βασικά ρεύματα σκέψης γύρω από την συγκεκριμένη έννοια. Το 

πρώτο χαρακτηρίζει τη διαχείριση ταλέντου ως μια συλλογή τυπικών πρακτικών του 

τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού όπως η πρόσληψη, η επιλογή, η ανάπτυξη ηγεσίας, ο 

προγραμματισμός καριέρας και η ανάπτυξη διαδοχής. Το δεύτερο σκέλος της 

βιβλιογραφίας εστιάζει κυρίως στην έννοια των “talent pools” ή “δεξαμενών 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482213000302
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
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ταλέντων”, δηλαδή σε ένα σύνολο διαδικασιών για την εξασφάλιση επαρκούς ροής 

εργαζομένων σε θέσεις εργασίας σε όλη την οργάνωση. Η τρίτη προοπτική για τη 

διαχείριση ταλέντου επικεντρώνεται στο ταλέντο γενικά και εμπεριέχει στους κόλπους 

της δυο απόψεις που έχουν προκύψει σχετικά με αυτό. Οι υποστηρικτές της πρώτης 

προσέγγισης ταξινομούν τους εργαζόμενους ανάλογα με το επίπεδο των επιδόσεων 

τους (σε «Α», «Β», και «C» παίκτες από την κορυφή προς το πιο χαμηλό επίπεδο 

αντίστοιχα) ενθαρρύνοντας τον τερματισμό των «C» παικτών και την αποκλειστική 

πρόσληψη παικτών «Α» (Smart, 1999), ενώ η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει το 

ταλέντο ως ένα αδιαφοροποίητο αγαθό και προκύπτει τόσο από ανθρωπιστικές όσο από 

και δημογραφικές οπτικές (Michaels et al., 2001). 

 

Οι Collings & Mellahi (2009) σε άρθρο που δημοσίευσαν στο περιοδικό Human 

Resource Management Review, εκτός από τα παραπάνω τρία ρεύματα σκέψης σχετικά 

με τη διαχείριση ταλέντου, αναγνώρισαν και πρόσθεσαν ένα αναδυόμενο τέταρτο 

ρεύμα το οποίο δίνει έμφαση στην αναγνώριση των βασικών θέσεων που έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν διαφορετικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 

οργανισμού. 

 

Βασίστηκαν λοιπόν στην συγκεκριμένη προσέγγιση και απέδωσαν τον ορισμό της 

στρατηγικής διαχείρισης ταλέντου «ως τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που 

αφορούν τη συστηματική αναγνώριση των βασικών θέσεων που συμβάλλουν 

διαφορικά στο αειφόρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού, την ανάπτυξη 

μιας δεξαμενής ταλέντων υψηλών δυνατοτήτων και υψηλής απόδοσης για την πλήρωση 

των εν λόγω ρόλων, καθώς και την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης αρχιτεκτονικής 

του ανθρώπινου δυναμικού για να διευκολύνει την πλήρωση αυτών των θέσεων με τους 

αρμόδιους ανθρώπους και να διασφαλίζει τη συνεχή δέσμευσή τους στην οργάνωση». 

 

Επιπρόσθετα, παρουσίασαν ένα θεωρητικό μοντέλο της στρατηγικής διαχείρισης 

ταλέντου που αντλεί ιδέες από μια σειρά από διακριτά αλλά αλληλένδετα ερευνητικά 

ρεύματα (Collings & Mellahi, 2009). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
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Σχήμα 2: Θεωρητικό Μοντέλο της Στρατηγικής Διαχείρισης Ταλέντου 

Πηγή - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461 

 

Όπως φαίνεται από το σχήμα, το μοντέλο της Στρατηγικής διαχείρισης ταλέντου είναι 

βασισμένο κυρίως στον ορισμό που έχουν δώσει οι δυο ερευνητές και σκιαγραφεί τον 

εντοπισμό καίριων θέσεων ταλέντων, την ανάπτυξη μιας δεξαμενής ταλέντων καθώς 

και τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης αρχιτεκτονικής ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Παρόλα αυτά, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα εννοιολογικά όρια της Στρατηγικής 

διαχείρισης ταλέντων με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της 

έρευνας στον τομέα αυτό και πιο συγκεκριμένα στην διαφοροποίηση τη Στρατηγικής 

διαχείρισης ταλέντου από τη Στρατηγική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 

2.4 Παγκόσμια Διαχείριση Ταλέντου 

 

Οι οργανισμοί σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο 

περιβάλλον το οποίο είναι εδραιωμένο σε παγκόσμιο επίπεδο, με έντονα τα στοιχεία 

της ανταγωνιστικότητας και περιπλοκότητας, και όπως φαίνεται αυτό δεν πρόκειται να 

αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον οι οργανισμοί 

έχουν αυξηθεί σε αριθμό και συμπεριλαμβάνουν, εκτός των άλλων, θέματα που 

σχετίζονται με τη ροή ταλέντων. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482209000461
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Το εργατικό δυναμικό ανά τον κόσμο έχει γίνει μεγαλύτερο σε αριθμό, περισσότερο 

ποικιλόμορφο και μορφωμένο και χαρακτηρίζεται από εντονότερη κινητικότητα 

(Briscoe, Schuler, & Claus, 2009; Friedman, 2005). Συνέπεια των παραπάνω λοιπόν 

είναι μεγάλος αριθμός επαγγελματιών και ακαδημαϊκών της ΔΑΔ να αναγνωρίζουν και 

να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το καινούριο πλαίσιο που ονομάζεται παγκόσμια 

διαχείριση ταλέντου.  

 

Το ζήτημα της παγκόσμιας διαχείρισης ταλέντου έχει οδηγήσει στην μετατόπιση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των εργοδοτών από το εγχώριο επίπεδο στο ,περισσότερο γενικό, 

παγκόσμιο επίπεδο (Ashton & Morton, 2005; Sparrow, Brewster, & Harris, 2004). Ο 

ανταγωνισμός αυτός μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε δύο πρωτογενείς παράγοντες: 

 

Παράγοντες προσφοράς 

Μια σειρά από παράγοντες που έχουν δημιουργήσει αύξηση του επιπέδου στρατηγικών 

διεθνούς κινητικότητας και των ευκαιριών για νέες μορφές κινητικότητας, όπως: ο 

όγκος της μετανάστευσης και η μετατόπιση προς συστήματα μετανάστευσης που 

σχετίζονται με δεξιότητες(Salt & Millar, 2006; Sparrow et al, 2004) καθώς και η 

παγκοσμιοποίηση σημαντικού αριθμού επαγγελματικών αγορών εργασίας, όπως η 

υγειονομική περίθαλψη και τα πληροφοριακά συστήματα (Clark, Stewart & Clark, 

2006). 

  

Παράγοντες ζήτησης 

Ένας αριθμός παραγόντων που προκαλεί αύξηση της ζήτησης για: εξειδικευμένους 

ομογενείς με σκοπό να βοηθήσουν στην οικοδόμηση αναδυόμενων διεθνών αγορών, 

προσωρινή και βραχυπρόθεσμη πρόσβαση σε εξειδικευμένα ταλέντα που θα προάγουν 

την εκτέλεση πρότζεκτ στο εξωτερικό και την ανάγκη για υψηλή κινητικότητα της ελίτ 

της διοίκησης η οποία θα βοηθήσει στην οικοδόμηση των  κοινωνικών δικτύων και 

στην διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσης, παράγοντες αναγκαίοι για την υποστήριξη 

της παγκοσμιοποίησης (Farndale E., Scullion H., Sparrow P., 2010). 

 

Επομένως, οι οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι, προκειμένου να αποκτήσουν και 

να διατηρήσουν ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οφείλουν να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό τους. Για να το πετύχουν ωστόσο αυτό θα 

πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της παγκόσμιας διαχείρισης 
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ταλέντου και να αναπτύξουν δραστηριότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με 

σκοπό να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις (Beechler & Woodward, 2009; 

Collings & Mellahi, 2009). 

 

 

2.4.1 Προκλήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Οι Schuler και Tarique (2010) εξέτασαν την παγκόσμια διαχείριση ταλέντου και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της διεθνούς διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Ενδεικτικά, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχει προκύψει στην 

διεθνή ΔΑΔ αποτελεί η μεγιστοποίηση του ταλέντου του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά 

ως μοναδική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Scullion & Collings, 2006). 

Επιπρόσθετες αλλά εξίσου σημαντικές προκλήσεις αποτελούν η εξάπλωση σύγχρονων 

γνώσεων και πρακτικών σε όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ο προσδιορισμός και η 

ανάπτυξη των ταλέντων σε παγκόσμια βάση καθώς και η ύπαρξη του σωστού αριθμού 

ανθρώπων στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή με σωστές ικανότητες και επίπεδα 

κινήτρων (Roberts, Kossek & Ozeki, 1998; Stephenson & Pandit, 2008). Τέλος, 

έρχονται να προστεθούν στα παραπάνω και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις όσον αφορά την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των 

διοικητικών ταλέντων για τις παγκόσμιες δραστηριότητες τους (Scullion & Collings, 

2006). 

 

 

2.4.2 Ορισμός και διαφορές με τη Διεθνή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός σχετικά με 

το τι συνιστά η παγκόσμια διαχείριση ταλέντου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη 

διαχείριση ταλέντου, αλλά ποικίλλει ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται 

(Brewster, Sparrow, & Harris, 2005; Stahl et al., 2007). Αρκετές φορές ωστόσο έχει 

χρησιμοποιηθεί ο όρος παγκόσμια διαχείριση ταλέντου εναλλακτικά του όρου διεθνής 

ΔΑΔ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγχύσεις και κατακερματισμένες θεωρίες. 

 

Οι Schuler και Tarique (2010) λοιπόν, βασιζόμενοι στον ορισμό που έδωσαν οι Lewis 

και Heckman (2006) για τη διαχείριση ταλέντου και συγκεκριμένα στο τρίτο ρεύμα 

σκέψης που διέκριναν, ορίζουν την παγκόσμια διαχείριση ταλέντου ως «τη 
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συστηματική αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της διεθνούς ΔΑΔ (συμπληρωματικές 

πολιτικές της ΔΑΔ) για την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση των ατόμων 

με υψηλά επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου (π.χ., επάρκεια, προσωπικότητα, κίνητρα) 

που συμβαδίζουν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολυεθνικής επιχείρησης σε ένα 

δυναμικό, άκρως ανταγωνιστικό και παγκόσμιο περιβάλλον». 

 

Προς αποφυγή, λοιπόν, σύγχυσης των εννοιών της παγκόσμιας διαχείρισης ταλέντου 

και της διεθνούς ΔΑΔ παρατίθενται τρείς βασικές διαφορές τους (Schuler & Tarique, 

2010): 

• Η διεθνής ΔΑΔ περιλαμβάνει περισσότερα ενδιαφερόμενα μέλη (πελάτες, 

επενδυτές, προμηθευτές, εργαζόμενους, κοινωνία), ενώ η παγκόσμια διαχείριση 

ταλέντου επικεντρώνεται κυρίως στους εργαζόμενους και τον ίδιο τον 

οργανισμό. 

• Η διεθνής ΔΑΔ ασχολείται με ευρύτερες ανησυχίες και κριτήρια, ως 

αποτέλεσμα των περισσότερων ενδιαφερόμενων μελών, εν αντιθέσει με την 

παγκόσμια διαχείριση ταλέντου η οποία ασχολείται με πιο συγκεκριμένα θέματα 

όπως το ηθικό των εργαζομένων, η δέσμευση, η οργανωτική παραγωγικότητα 

και η καινοτομία. 

• Τέλος, η διεθνής ΔΑΔ εμπεριέχει μεγαλύτερο αριθμό πολιτικών και πρακτικών 

ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της 

στελέχωση, της αποζημίωσης, της κατάρτισης και ανάπτυξης, της αξιολόγησης, 

των εργασιακών σχέσεων και της ασφάλειας και υγιεινής. Η παγκόσμια 

διαχείριση ταλέντου, αντιθέτως, επικεντρώνεται μόνο σε ένα υποσύνολο 

θεμάτων της κάθε δραστηριότητας.  

 

Ένας επιπρόσθετος ορισμός είναι αυτός των Collings και Scullion (2008) οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως η παγκόσμια διαχείριση ταλέντου αποτελεί τη στρατηγική 

ενσωμάτωση της στελέχωσης και της ανάπτυξης, σε διεθνές επίπεδο, και περιλαμβάνει 

τον προληπτικό προσδιορισμό και την ανάπτυξη στρατηγικών υψηλής απόδοσης και 

υψηλών δυνατοτήτων των εργαζομένων σε παγκόσμια κλίμακα.  

 

Καταλήγοντας, αξίζει να σημειωθεί πως η παγκόσμια διαχείριση ταλέντου έχει γίνει 

δικαιωματικά ένας σημαντικός τομέας για μελλοντική έρευνα (Budhwar, Schuler & 

Sparrow, 2009; Stahl et al., 2007). 
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2.5 Ανάγκη για Ταλέντο  

 

Στην σημερινή εποχή της γνώσης, οι επαγγελματίες της ΔΑΔ έρχονται αντιμέτωποι με 

την σημαντική πρόκληση της διαχείρισης αλλά και διατήρησης ταλαντούχων 

ανθρώπων στους κόλπους του οργανισμού τους. Οι περισσότεροι οργανισμοί, στην 

πλειοψηφία τους, κατέχουν την ίδια τεχνολογία και χρησιμοποιούν παρόμοιες, αν όχι 

ταυτόσημες, πρακτικές σχετικά με το μάρκετινγκ, την παραγωγή και την 

χρηματοδότηση. Ο παράγοντας, συνεπώς, που θα προσδώσει τα χαρακτηριστικά της 

μοναδικότητας και της διαφορετικότητας στον οργανισμό, αλλά θα του εξασφαλίσει και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι οι άνθρωποί του. Οι παραπάνω λόγοι είναι αυτοί 

που καθιστούν την διαχείριση ταλέντου μια από τις βασικότερες και κορυφαίες 

λειτουργίες της ΔΑΔ. 

 

Σύμφωνα με τον Parul Saxena (2011) στο άρθρο του με τίτλο “Talent Management: A 

Strategic Perspective” κάποιοι από τους λόγους που έχουν οδηγήσει το τμήμα της ΔΑΔ 

στην τρέχουσα ανάγκη για διαχείριση ταλέντου είναι οι εξής : 

• Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν έλλειψη ταλέντων. 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από διεθνή κινητικότητα, οι οργανισμοί και τα στελέχη 

αντιμετωπίζουν κρίση όσον αφορά τα ταλέντα.  

• Αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων του εργατικού δυναμικού. 

Οι δημογραφικές αλλαγές που αντιμετωπίζουν πολλές δυτικές χώρες οδηγούν 

στην εμφάνιση ελλείψεων ταλαντούχων εργαζομένων. 

 

Οι οργανισμοί που έχουν εφαρμόσει διαδικασίες διαχείρισης ταλέντου φαίνεται πως δεν 

έχουν λύσει μόνο το πρόβλημα διατήρησης των εργαζομένων τους, αλλά διαθέτουν την 

επιπλέον δυνατότητα ανάπτυξης και διατήρησης μιας δεξαμενής ταλέντων. Ένα 

σύστημα διαχείρισης ταλέντων θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της 

οργάνωσης, και όχι μόνο στο τμήμα ΔΑΔ, προκειμένου ένας οργανισμός να 

προσελκύσει και να διατηρήσει τους εργαζομένους του. 
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2.5.1 Οφέλη της Διαχείρισης Ταλέντου 

 

Από την πλευρά του εργοδότη, η διαχείριση ταλέντου μπορεί να αποφέρει σημαντικά 

επιχειρηματικά οφέλη όπως (Saxena P., 2011): 

• Η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού 

• Η οικοδόμηση ενός χώρου εργασίας υψηλής απόδοσης 

• Η ανάδειξη μιας κουλτούρας μάθησης και ανάπτυξης 

• Η εξασφάλιση αξιών απόδοσης 

• Η δέσμευση των εργαζομένων 

• Η διατήρηση ταλαντούχων ανθρώπων, και 

• Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού και της θέσης του στην αγορά 

εργασίας. 

 

Από την πλευρά του εργαζομένου, τα οφέλη που παρατηρούνται όταν ο οργανισμός 

επενδύει σε ταλαντούχους ανθρώπους είναι τα εξής (Saxena P., 2011): 

• Δέσμευση με την εργασία τους  

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας 

• Εργασιακή ικανοποίηση 

• Ανάπτυξη καλών σχέσεων με τα διευθυντικά στελέχη 

• Υψηλό ηθικό 

• Υλοποίηση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. 

 

Συνεπώς, η διαχείριση ταλέντου αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της σωστής 

εφαρμογής της ΔΑΔ και μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να κατανοήσουν ότι οι 

δεξιότητες, η εμπειρία και οι ικανότητες των ανθρώπων είναι οι κύριοι παράγοντες που 

θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων και των επιχειρηματικών 

τους σχεδίων. 

 

 

2.6 Διαχείριση Ταλέντου στους Οργανισμούς 

 

15. Κάθε οργανισμός οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες για να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των ταλαντούχων εργαζομένων του προκειμένου να επιβιώσει και να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον Clark 
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(2010), για να χαρακτηριστεί επιτυχημένος ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει ένα 

πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα του οποίου τα μέρη είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. 

 

Στην σύγχρονη, λοιπόν τάση της οικονομικής πτώσης η διαχείριση ταλέντων αποτελεί 

έναν τομέα κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία ενός οργανισμού [CONF 2003]. 

 

Παρά το γεγονός ότι ένα ταλέντο μπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί εντός των 

πλαισίων του οργανισμού, μπορεί επίσης να αποθαρρυνθεί, να αποχωρίσει αλλά και 

επηρεάσει τις συμπεριφορές άλλων εργαζομένων με δυσμενή αποτελέσματα για τον 

οργανισμό. Ως εκ τούτου, η προσέλκυση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διατήρηση 

των ταλέντων κρίνονται υψίστης σημασίας. 

 

Σε καιρούς προκλήσεων, οι «έξυπνοι» οργανισμοί προστατεύουν το ανθρώπινο 

κεφάλαιο ή τα ταλέντα τους, με αποτέλεσμα να γλιτώνουν από περαιτέρω δαπάνες και 

προσπάθειες που έχουν ήδη δαπανηθεί για την καλλιέργεια του εργατικού δυναμικού 

και των ταλέντων. 

 

Ο Juan Manuel Torres Moreno (2011), υποστηρίζει πως τα στάδια που συνήθως 

ακολουθεί ο κύκλος ζωής ενός ταλέντου είναι με σειρά: η προσέλκυση, η 

ευθυγράμμιση/ένταξη, η εκπαίδευση/ανάπτυξη και, τέλος, η ανταμοιβή/δέσμευση. 

 

O βασικός στόχος της διαχείρισης ταλέντων είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο 

οργανισμό υψηλής απόδοσης που πληροί στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους 

(Johns Hopkins, 2010). 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα μοντέλο Διαχείρισης Ταλέντου, στο 

οποίο απεικονίζονται τα βασικά στάδια διαχείρισης των ταλέντων και οι παράγοντες με 

τους οποίους αλληλεξαρτώνται προκειμένου ο οργανισμός να εξασφαλίσει την 

προσέλκυση, την ανάπτυξη, την διατήρηση και την δέσμευση ταλαντούχων ως 

εργαζομένους του.  
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Σχήμα 3: Μοντέλο Διαχείρισης Ταλέντου 

Πηγή – http://tmod.jhu.edu/talent_mgmt/talent_mgmt.cfm 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των διεργασιών του μοντέλου ανά τμήμα: 

 

Προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού 

Η σκόπιμη και στρατηγική προβολή και ο σχεδιασμός της πρόσβασης στα ταλέντα 

(εσωτερικά ή εξωτερικά) με δεξιότητες, γνώση και συμπεριφορές απαραίτητες για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων ή / και τις απαιτήσεις του οργανισμού. 

 

Στρατολόγηση 

Η ικανότητα να προσελκύσει και να προσλάβει με επιτυχία ταλέντα για τις τρέχουσες 

και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού μέσω διαφημίσεων και συνεντεύξεων. 

 

Ενσωμάτωση 

Η διαδικασία εγκλιματισμού των νεοπροσληφθέντων, εξασφαλίζοντας ότι θα 

αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και θα εκτιμώνται από τον οργανισμό. Αυτή η διαδικασία 

επιτρέπει στους νέους υπαλλήλους να γίνουν παραγωγικά μέλη του οργανισμού και να 

κατανοούν τις προσδοκίες για τους ρόλους δουλειά τους. Η διαδικασία της 

ενσωμάτωσης ξεπερνά τα παραδοσιακά προγράμματα "προσανατολισμού", τα οποία 

επικεντρώνονται κυρίως στη διαχείριση πολιτικών, μορφών και διαδικασιών. 

 

http://tmod.jhu.edu/talent_mgmt/talent_mgmt.cfm
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Στρατηγικό σχέδιο / Ευθυγράμμιση του στόχου 

Η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων για την επίτευξη των 

μακροπρόθεσμων στόχων ενός οργανισμού. Αποτελεί τον χάρτη που μπορεί να 

οδηγήσει έναν οργανισμό από το σημείο που βρίσκεται στο σημείο που θα ήθελε να 

είναι σε 3-5 χρόνια. 

 

Διαχείριση της απόδοσης 

Μια εξελισσόμενη, συνεχής διαδικασία επικοινωνίας και αποσαφήνισης των 

αρμοδιοτήτων εργασίας, των προτεραιοτήτων, των προσδοκιών απόδοσης και 

αναπτυξιακού σχεδιασμού που βελτιστοποιούν την απόδοση ενός ατόμου και 

ευθυγραμμίζονται με τους οργανωσιακούς στρατηγικούς στόχους. 

 

Αξιολόγηση 360 μοιρών 

Η ανατροφοδότηση 360 μοιρών είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των εργαζομένων και αντίστροφα αξιολόγησης 

επιδόσεων των στελεχών. 

 

Αποκλειστική καθοδήγηση 

Αποτελεί τη σχέση μεταξύ ενός πελάτη και ενός συμβούλου, ο οποίος χρησιμοποιεί μια 

μεγάλη ποικιλία από τεχνικές και μεθόδους συμπεριφοράς, για να βοηθήσει τον πελάτη 

στην επίτευξη προσδιορισμένων στόχων και στη βελτίωση της επαγγελματικής 

απόδοσης και της προσωπικής ικανοποίησης, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού του πελάτη. 

 

Aνάπτυξη ηγεσίας 

Σκόπιμες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των ηγετικών 

ικανοτήτων ή συμπεριφορών ενός ατόμου ή οργανισμού. 

 

Επαγγελματική εξέλιξη 

Διαδικασία θέσπισης στόχων και σχεδίων που συνδέουν την επίτευξη στόχων των 

εργαζομένων με τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας και τον πιθανό προγραμματισμό 

διαδοχής ανωτέρων στελεχών. 

 

Εξέλιξη σταδιοδρομίας 
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Ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός δομεί την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των μελών 

του και τα διαδοχικά βήματα στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την απόκτηση 

εμπειρίας που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σταδιοδρομίας. 

 

Προγράμματα αναγνώρισης 

Μια μέθοδος που αναγνωρίζει, τιμά, ενθαρρύνει και υποστηρίζει άτομα και ομάδες που 

συνεισφέρουν μέσα από συμπεριφορές και δράσεις στην επιτυχία του οργανισμού. 

 

Αποζημίωση 

Αποτελεί ένα τρόπο ανταμοιβής των υπαλλήλων για τα επιτεύγματα τους στον 

εργασιακό χώρο και τις αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες που παρουσιάζουν. 

 

Διαχείριση διαδοχής 

Είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τον εντοπισμό και την ανάπτυξη του εσωτερικού 

προσωπικού που κατέχει τη δυνατότητα να καλύψει βασικές ή κρίσιμες οργανωτικές 

θέσεις.  

 

Ποικιλομορφία 

Αντιπροσωπεύει μια ομάδα που αποτελείται από άτομα με παρόμοιες αλλά και 

διαφορετικές εμπειρίες και υπόβαθρο. Ενδεικτικά, ορισμένες από αυτές τις διαφορές 

περιλαμβάνουν τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, το 

σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία και την εθνικότητα. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλές ακόμη διαστάσεις της διαφορετικότητας. 

 

Δέσμευση 

Ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να δεσμευτούν με τους στόχους και τις 

αξίες του οργανισμού τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν και τη δική τους αίσθηση 

ευημερίας. 

 

Αρμοδιότητες 

Οι μετρήσιμες συμπεριφορές, χαρακτηριστικά, ικανότητες και γνωρίσματα της 

προσωπικότητας που προσδιορίζουν τους επιτυχημένους εργαζόμενους έναντι 

καθορισμένων ρόλων μέσα σε έναν οργανισμό. 

 

Διατήρηση 
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Μια συστηματική προσπάθεια με επίκεντρο όχι μόνο τη διατήρηση ταλαντούχων 

εργαζομένων, αλλά και τη δημιουργία και προώθηση ενός φιλόξενου περιβάλλοντος 

εργασίας και μιας κοινώς αποδεκτής κουλτούρας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας 

οργανισμός που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

 

Με βάση τα λεγόμενα του Hughes (2008), τα ταλέντα καθίστανται πολύτιμα, σπάνια 

και είναι δύσκολο να αντιγραφούν ή να μιμηθούν. Συνεπώς, η διαχείριση ταλέντων 

αποτελεί το πιο επίκαιρο όπλο στο οπλοστάσιο του ανθρώπινου δυναμικού.  

Για το λόγο αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να κρατούν ευχαριστημένους τους 

«πολύτιμους» αυτούς εργαζόμενους τους και να προβαίνουν με αμεσότητα στην 

αντιμετώπιση των δυσαρεσκειών τους, καθώς οποιαδήποτε αποχώρηση ενός τέτοιου 

ταλέντου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, οικονομικά ή μη, στον οργανισμό. 

 

 

2.7 Υγεία και Διαχείριση Ταλέντου 

 

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης, στις μέρες μας, έρχονται αντιμέτωποι με 

σκληρές αποφάσεις για το πώς θα διαθέσουν το χρόνο και τα χρήματά τους. Πιεστικές 

ανάγκες, όπως η διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι αναβαθμίσεις της 

τεχνολογίας και η επέκταση εγκαταστάσεων, αυξάνονται συνεχώς, ενώ παράλληλα 

μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Η 

διαχείριση ταλέντου βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση σε πολλά νοσοκομεία ανά τον 

κόσμο. 

 

Οι οργανισμοί υγείας χωρίς την ύπαρξη σωστών διαδικασιών για τον εντοπισμό και την 

ανάπτυξη ταλέντων δυσκολεύονται να λειτουργήσουν και να ανταγωνιστούν σε υψηλό 

επίπεδο στη νέα οικονομία της υγείας. Σε μια εποχή όπου τα λεγόμενα κινητήρια 

«καρότα», όπως οι αυξήσεις, βρίσκονται εκτός διαπραγματεύσεων οι οργανισμοί 

υγειονομικής περίθαλψης κωλύονται να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα των 

εργαζομένων, την αφοσίωση και την ανοχή τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σχετικά με την διατήρηση και την πρόσληψη κορυφαίων ταλέντων σε μία 

αγορά όπου οι αλλαγές είναι αλλεπάλληλες και τα εξειδικευμένα ταλέντα σπάνια. 

 

Όπως ισχύει σε κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, έτσι και στους υγειονομικούς 

οργανισμούς τα ταλέντα θεωρούνται το μεγαλύτερο και σημαντικότερο περιουσιακό 
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στοιχείο που διαθέτουν. Ο τομέας της υγείας στο σύνολο του μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υφιστάμενες προκλήσεις της οικονομικής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης με 

τη συστηματική ανάπτυξη ηγετικών ταλέντων σε όλα τα επίπεδα, από το προσωπικό 

πρώτης γραμμής μέχρι και τα κορυφαία στελέχη. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι 

απαραίτητη η επένδυση σε προγράμματα και διαδικασίες που θα καταστήσουν τους 

εργαζομένους ικανούς να συμβάλλουν στην επιτυχία του οργανισμού. 

 

Η βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να πάρει ένα μάθημα και να 

εφαρμόσει πρακτικές από άλλους βιομηχανικούς τομείς που έχουν αποδείξει ότι η 

ανάπτυξη ηγεσίας και η διαχείριση των ταλέντων έχουν θετικό αντίκτυπο, ακόμη και εν 

μέσω μιας οικονομικής κρίσης. 

  

 

2.8 Διαχείριση Ταλέντου και Έρευνα στον χώρο της Υγείας 

 

Η διαχείριση ταλέντων είναι ένας τομέας ο οποίος έχει περιθώρια για περαιτέρω 

έρευνες, πόσο μάλλον στον χώρο της υγείας όπου η βιβλιογραφία ακόμη είναι ελλιπής. 

  

Η γενικευμένη άποψη ότι η ικανότητα των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης να 

προσελκύουν και να αναπτύσσουν ηγετικά ταλέντα είναι μια ισχυρή ένδειξη της 

υψηλής απόδοσης τους, έχει οδηγήσει σε διεξαγωγή ερευνών για την μελέτη του 

θέματος. 

 

Ενδεικτικά, αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει την σύνδεση της διαχείρισης ταλέντων με 

την ανάπτυξη και καλλιέργεια μελλοντικών ηγετών (Clarke L.,2001; Bhagwan S. & 

Sena J. & Ruberg R. & Ellison C., 2014), ενώ κάποιες έχουν ασχοληθεί με 

συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προωθηθεί η ανάπτυξη 

μελλοντικών ηγετών (Wells W. & William H., 2009). Τα αποθαρρυντικά, ωστόσο, 

αποτελέσματα μελέτης που διεξήγαγε η εταιρεία The Advisory Board στο Ηνωμένο 

Βασίλειο προβλέπουν μείωση στις δεξαμενές ηγετικών ταλέντων στην υγεία κατά 

δεκαπέντε τις εκατό, μέσα στα επόμενα χρόνια. 

 

Επιπλέον, έρευνα που διενεργήθηκε από κοινού από την Mckinsey Company και το 

London School of Economics and Political Science (2008) μεταξύ 126 νοσοκομείων σε 

ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύει την ισχυρή σύνδεση της διαχείρισης 
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ταλέντων με χαμηλότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακών μολύνσεων και επανεισδοχής 

ασθενών, με πιο παραγωγικούς εργαζομένους, με ικανοποιημένους ασθενείς και με 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Στα παραπάνω αποτελέσματα προστίθεται επίσης η 

σύνδεση της βελτίωσης των νοσοκομείων με μια ισχυρή ηγεσία από τους γιατρούς στον 

τρόπο διοίκησης. 

 

Σε θετικά και ενθαρρυντικά συμπεράσματα κατέληξε, επιπροσθέτως, μελέτη που 

διεξήχθη από την Εθνική Υπηρεσία Ηγεσίας και Καινοτομίας για την υγειονομική 

περίθαλψη στην Ουαλία. Στην συγκεκριμένη μελέτη, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν 

στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων και σχεδιασμού διαδοχής οι οποίες μέσα σε έναν 

χρόνο απέδειξαν απτά επιτεύγματα. Ακόμη μια μελέτη περίπτωσης από την Βρετανία 

αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της βόρειας Ουαλίας το οποίο καταδεικνύει 

ότι η ανάπτυξη της κατανόησης του οργανωτικού πλαισίου, τις στρατηγικής 

προσέγγισης και της σχετικής αγοράς εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την 

δημιουργία ενός προγράμματος διαχείρισης ταλέντων (CIPD, 2008). 

 

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα έρευνας της Health Management Academy που έγινε 

σε ηγετικά νοσοκομειακά στελέχη υποστηρίζουν μια σαφή συναίνεση ότι η ισχυρή 

ηγεσία αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία του οργανισμού. Ωστόσο, μόνο το 41% των 

στελεχών δήλωσε ικανοποιημένο με τις δεξαμενές δυνητικών ηγετών και με τα 

προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας. 

 

Όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο, δυστυχώς, δεν υπάρχουν έρευνες σχετικά με την 

διαχείριση ταλέντων στους οργανισμούς υγείας, παρά μόνο κάποιες διπλωματικές 

εργασίες σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και οι ισχυρές τάσεις του εργατικού δυναμικού 

αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη διαχείριση των ταλέντων στους οργανισμούς 

υγειονομικής περίθαλψης. Παρά το γεγονός ότι ισχυρά στοιχεία του ερευνητικού τομέα 

υποστηρίζουν τα πολλά οφέλη από τη διατήρηση μιας ισχυρής δέσμευσης για τις 

πρακτικές διαχείρισης ταλέντων, πολλοί υγειονομικοί οργανισμοί δυσχεραίνουν το 

πρόβλημα καταφεύγοντας σε μειώσεις προσωπικού και σε περιορισμό ή εξάλειψη των 

επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης ταλέντων. Και όπως υποστήριξαν οι Fottler, 

Erickson και Rivers (2006) «Oι περισσότεροι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης 

βλέπουν την ΔΑΔ ως διαρροή στην κατώτατη γραμμή της οργάνωσης τους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

3.1 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας καταγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας 

που εφαρμόστηκε για την υλοποίηση της. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται ο σκοπός της 

επιστημονικής έρευνας, οι λόγοι επιλογής της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου καθώς και 

τα στάδια αυτής. 

 

Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993) υπάρχουν τρεις διαφορετικοί ορισμοί για την 

έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται ως: 

1. η εργασία που έχει σαν σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, 

σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων 

θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μία εργασία ως ερευνητική είναι η 

πρωτοτυπία. 

2. μια συστηματική και καλώς σχεδιασμένη διαδικασία για την επίλυση 

προβλημάτων βάσει της εμπειρικής πραγματικότητας.  

3.  η συστηματική εφαρμογή επιστημονικής γνώσης, βάσει συγκεκριμένου 

σκοπού, για τη βελτίωση των επιτευγμάτων του ανθρώπου. 

 

Κατά τον Kerlinger (1979) επιστημονική έρευνα είναι «η συστηματική, ελεγχόμενη, 

εμπειρική και κριτική μελέτη υποθετικών προτάσεων που αναφέρονται στις 

υποτιθέμενες σχέσεις μεταξύ των φυσικών φαινομένων». 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις όπως η θεώρηση που πρότεινε ο Popper 

(Αρχή της Διαψευσιμότητας) σύμφωνα με την οποία η επιστημονική έρευνα μαζί με το 

κύριο προϊόν της, τη γνώση, θα πρέπει να επανελέγχονται και να διαψεύδονται σε 

βάθος χρόνου. Η συγκεκριμένη θεώρηση προσδίδει στη γνώση το χαρακτηριστικό της 

δυναμικότητας, καθώς μπορεί να αναθεωρηθεί. 
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Ως μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας (ΜΕΕ), ορίζεται η επιστήμη που μελετά 

και ερευνά με μεθοδικότητα, ενεργητικότητα, επιμονή και συστηματικότητα κάθε 

μορφή γνώσης, βασισμένη σε εμπειρικά δεδομένα που την επαληθεύουν και την 

γενικεύουν ως αλήθεια. Η «μέθοδος» της επιστημονικής έρευνας συντελείται από ένα 

συγκεκριμένο σύστημα κανόνων χάρη στο οποίο  πραγματοποιείται η οργάνωση των 

διαδικασιών για την απόκτηση νέων γνώσεων, με σκοπό την πρακτική αναδιάρθρωση 

της πραγματικότητας, την απάντηση ερωτημάτων και την επίλυση προβλημάτων 

(Τσελές, 2015). 

 

 

3.2 Είδη Επιστημονικών Ερευνών 

 

Για την καλύτερη προσέγγιση των ερευνητικών προσπαθειών γίνονται κωδικοποιήσεις 

και ταξινομήσεις, οι οποίες οδηγούν στην οριοθέτηση διαφορετικών ειδών έρευνας. 

 

Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια στο χώρο του management, (φύση του ερευνητικού 

ερωτήματος και βαθμός ελέγχου των παραμέτρων του προβλήματος), τρία είναι τα πιο 

βασικά είδη των επιστημονικών ερευνών (Μπινιώρης, 2013): 

1. Περιγραφική έρευνα: Σκοπός είναι η εκτίμηση των χαρακτηριστικών μιας 

συγκεκριμένης κατάστασης. Στην περιγραφική έρευνα καταβάλλεται 

προσπάθεια, το διερευνώμενο πρόβλημα να αντιμετωπισθεί με παρατήρηση ή 

περιγραφή (απαντάμε στο «τι», ποιος, πότε, που).  

 

2. Διερευνητική έρευνα: Σκοπός είναι η διατύπωση ενός προβλήματος για 

ακριβέστερη εξέταση ή η διατύπωση υποθέσεων για περεταίρω έρευνα. Το 

συγκεκριμένο είδος έρευνας  προσπαθεί να προσδιορίσει τα αίτια του 

προβλήματος. (απαντάμε στο «γιατί;»).  

 

3. Αιτιολογική έρευνα ή ερμηνευτική: Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός της 

σχέσης μεταξύ αιτίων και αποτελέσματος, ερμηνεύοντας φαινόμενα 

περιγραφικών μελετών (απαντάμε στο «γιατί-διότι-πώς»).  
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3.3 Φάσεις - Στάδια της Επιστημονικής Έρευνας 

 

Οι βασικές φάσεις κατά τις οποίες συντελείται μια επιστημονική έρευνα είναι διακριτές 

μεταξύ τους και παρατίθενται παρακάτω (Creswell, 2002; Cohen & Manion, 1980): 

 

Προπαρασκευαστική φάση 

Αρχικά, πραγματοποιείται επιλογή και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 

(ερευνητική ιδέα) καθώς επίσης και καθορισμός της ερευνητικής διαδικασίας για τη 

συλλογή του εμπειρικού και αποδεικτικού υλικού (σχεδιασμός – προσέγγιση 

προβλήματος). 

 

Εκτελεστική φάση 

Στη συγκεκριμένη φάση γίνεται η συλλογή των εμπειρικών δεδομένων, μέσω της 

επισκόπησης της βιβλιογραφίας και της μελέτης υπαρχουσών ερευνών για το θέμα, 

όπως επίσης και η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. 

 

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 

Στην τελική φάση πραγματοποιείται η συγγραφή της τελικής έκθεσης της 

επιστημονικής μελέτης και η δημοσίευση της στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

         

 

3.4 Είδη Ερευνητικής Μεθοδολογίας  

 

Τα είδη της ερευνητικής μεθοδολογίας ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων που 

συλλέγονται διακρίνονται σε: 

 

➢ Ποσοτικές έρευνες (πχ, δημοσκοπικές, δημογραφικές κα). Η ποσοτική έρευνα 

(quantitative research) μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία η οποία 

χαρακτηρίζεται από τυπικότητα, συστηματικότητα και αντικειμενικότητα και 

χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα με σκοπό να περιγράψει, ερμηνεύσει ή/και 

προβλέψει ή ελέγξει διάφορα φαινόμενα. Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα είναι 

στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες της σχολαστικότητας, του ελέγχου και της 

αντικειμενικότητας (Μερκούρης, 2008).  
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➢ Ποιοτικές έρευνες (πχ, ιστορικές, βιογραφικές κα). Από την άλλη πλευρά, η 

ποιοτική έρευνα (qualitative research) αποτελεί μια συστηματική και 

περισσότερο υποκειμενική προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί μη-αριθμητικά 

δεδομένα με σκοπό την σε βάθος ανάλυση και την απόδοση νοήματος 

πολύπλοκων ψυχο-κοινωνικών φαινομένων (Μερκούρης, 2008). 

 

➢ Τριγωνοποιημένες έρευνες. Όταν εφαρμόζεται ο συνδυασμός ποσοτικών και 

ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων σε μια έρευνα πεδίου (Τσελές, 2015).  

 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική 

έρευνα. Η ερευνήτρια εστιάζει σε βάθος κατά τη διάρκεια της έρευνας στις απαντήσεις, 

στις αντιλήψεις, στην κουλτούρα, στα συναισθήματα και στα κίνητρα των 

συνεντευξιαζόμενων. Επιπρόσθετα, με τη συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται διερεύνηση, 

μέσω της παρατήρησης, του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και του τρόπου με τον οποίο 

αυτό μπορεί να επηρεάζεται γενικότερα. 

 

 

3.5 Ποιοτική μέθοδος έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας 

 

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί μια χρήσιμη μέθοδο διερεύνησης για τον κλάδο των 

υπηρεσιών υγείας, καθώς στηρίζεται σε συλλογή δεδομένων από παρατηρήσεις, 

συνεντεύξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, ιστορίες ζωής, αναλύσεις αρχείων και οπτικό 

υλικό. Ο χώρος της υγειονομικής περίθαλψης ενδείκνυται για συλλογή των παραπάνω 

δεδομένων καθώς είναι ένας χώρος ο οποίος χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές, 

συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη και συνεπώς συγκεντρώνει πολλά ερεθίσματα έρευνας. 

 

Η ποιοτική έρευνα διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία της προσδίδουν μια 

μοναδικότητα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ερευνητής αποτελεί το μέσω με το 

οποίο διεξάγεται η έρευνα, και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος σκοπός της είναι να 

διερευνήσει κάποιες πλευρές του κοινωνικού συστήματος που μελετά (Σαχίνη - 

Καρδάση, 2004).  

 

Στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής θεωρείται ως αυτός που δομεί την γνώση και όχι ως 

απλός δέκτης αυτής. Συγκεκριμένα, καταγράφει με ιδιαίτερη προσοχή ότι συμβαίνει 

στο χώρο και τις αντιδράσεις των ερωτώμενων και έπειτα συλλέγει τα δεδομένα, τα 
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οποία μετατρέπει σε πληροφορίες και τις ερμηνεύει, μέσω της ανάλυσης. Οι 

πληροφορίες αυτές, μέσα από την επανειλημμένη εφαρμογή και χρήση στην πράξη σε 

διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, γίνονται γνώση (Τσακίρη, 2012).  

 

Στην παρούσα έρευνα, έγινε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια διερεύνησης 

του θέματος και αξιόπιστης ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 

 

 

3.6 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

 

Η συλλογή δεδομένων με χρήση ποιοτικών μεθόδων χαρακτηρίζεται ως μια 

πολύπλευρη διαδικασία. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι μια όσο το 

δυνατόν πλουσιότερη περιγραφή του πραγματικού πλαισίου της έρευνας. Επιπρόσθετα, 

ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων επακριβώς το τι δεδομένα 

θα συλλεχθούν ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλές μεθόδους συλλογής 

δεδομένων. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτική έρευνας αποτελεί το 

γεγονός ότι τα δεδομένα δεν είναι αντικειμενικά (Παπαϊωάννου, Α., Θεοδωράκης, Ι., & 

Γούδας, Μ., 1999). 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες τεχνικές συλλογής δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται σε έρευνες ποιοτικής μεθοδολογίας. 

 

o Συνέντευξη: αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο συλλογής δεδομένων στις 

ποιοτικές έρευνες. Είναι η τεχνική κατά την οποία ο ερευνητής προσπαθεί να 

αντλήσει από τον συνομιλητή του, τις απόψεις του που αφορούν τον στόχο της 

έρευνας του. Διακρίνονται σε τυποποιημένες και μη τυποποιημένες 

συνεντεύξεις. Οι τυποποιημένες συνεντεύξεις, με τη σειρά τους, χωρίζονται σε 

δομημένες και ημιδομημένες. 

 

o Παρατήρηση: απαιτεί την έμφυτη ικανότητα του ερευνητή να μπορεί να 

διαπιστώνει ουσιαστικά χαρακτηριστικά, γεγονότα ή δεδομένα τα οποία 

ταυτοποιούν ή διαφοροποιούν το περιβάλλον. Ωστόσο, ο ερευνητής προσπαθεί 

να καταγράψει το φαινόμενο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται ως εξωτερικός 

παρατηρητής, προσπαθώντας να μην επηρεάσει την εξέλιξη του. Η παρατήρηση 

διακρίνεται σε συμμετοχική και μη συμμετοχική. 
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o Ανάλυση περίπτωσης (case study): στη συγκεκριμένη μέθοδο ο ερευνητής 

επικεντρώνεται σε μια μόνο περίπτωση την οποία προσπαθεί να κατανοήσει και 

να περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

o Ανάλυση αρχείων: κείμενα τα οποία σχετίζονται με το θέμα της έρευνας 

αναλύονται με σκοπό να αναγνωριστούν και να εξακριβωθούν τάσεις που 

προϋπήρχαν ή υπάρχουν ακόμη σε διάφορα κοινωνικά φαινόμενα. 

 

o Ομάδες εστίασης: αυτή η μέθοδος προσπαθεί να εμφυσήσει σε ομάδες 

υποκειμένων έρευνας έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο και από τον διάλογο 

μεταξύ των μελών της ομάδας να εκμαιευτούν τελικά διαφορετικές αντιλήψεις, 

τοποθετήσεις και απόψεις. Σημαντικό ρόλο παίζει ο συντονιστής της ομάδας ο 

οποίος οφείλει να γνωρίζει σε βάθος τον στόχο της έρευνας και να κατευθύνει 

την συζήτηση.  

 

Στην παρούσα εργασία έχει χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος της έρευνας, κατά βάση, η 

συνέντευξη και σε μικρότερο βαθμό η μέθοδος της παρατήρησης. Ο λόγος για τον 

οποίο επιλέχθηκε η συνέντευξη ως καταλληλότερη μέθοδος είναι για να παροτρυνθούν 

οι συμμετέχοντες να εκφράσουν και να περιγράψουν τις προσωπικές τους απόψεις 

σχετικά με το θέμα και το αντικείμενο της έρευνας, ενώ η παρατήρηση θεωρήθηκε ως 

συμπληρωματική και βοηθητική μέθοδος για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων λόγω 

της επαγγελματικής συνάφειας και επαφής της ερευνήτριας με τους οργανισμούς 

υγείας. Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικός και 

ευέλικτος όσον αφορά την συλλογή μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών μέσα από την 

συζήτηση και την παρατήρηση του περιβάλλοντος διεξαγωγής της. 

 

 

3.7 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου και χαρακτηριστικά δείγματος  

 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία περιλαμβάνει 

πρωτογενή έρευνα με τη μέθοδο της ημιδομημένες συνέντευξης, προσωπική 

παρατήρηση (προσωπική εμπειρία της ερευνήτριας λόγω της επαγγελματικής της 

συνάφειας με τους οργανισμούς υγείας και διαμόρφωση άποψης κατόπιν της έρευνας 
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και της συλλογής δεδομένων) και τέλος άντληση στοιχείων από δευτερογενείς πηγές 

(έντυπα, ιστοσελίδα, τύπο, βιβλία, άρθρα).   

 

Η έρευνα αποτελείται από τρεις μελέτες περίπτωσης (case studies). Κάθε μελέτη 

περίπτωσης αφορά έναν οργανισμό υγείας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετέχουν δυο νοσηλευτικά ιδρύματα του δημόσιου 

τομέα, ένα εκ των οποίων διαθέτει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και ένα του 

ιδιωτικού. Από εδώ και πέρα θα αναφερόμαστε στο νοσηλευτικό ίδρυμα του ιδιωτικού 

τομέα ως οργανισμός Α, στο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου τομέα ως οργανισμός Β 

και, τέλος, στο αντίστοιχο ίδρυμα με νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως οργανισμός 

Γ. Σε κάθε ίδρυμα πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με: τον γενικό 

διευθυντή, την διεύθυνση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, την διεύθυνση ιατρικής 

υπηρεσίας και την διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν 

με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τους βασικούς στόχους της έρευνας. 

 

Για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, οι πρώτες έννοιες που 

καθορίστηκαν ήταν ο προσδιορισμός και η εξειδίκευση του στόχου της έρευνας καθώς 

πάνω σε αυτές στηρίζεται η διαμόρφωση των ερωτήσεων (Ρόντος & Παπάνης, 2007). 

Οι ερωτήσεις επιλέχθηκε να γίνουν με την μορφή ανοιχτού τύπου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 24 ερωτήσεις οι οποίες 

βασίστηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες. (βλ. Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο) 

 

Στην πρώτη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν το προφίλ και τον ρόλο του τμήματος 

Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και την συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων των 

οργανισμών υγείας. 

 

Την δεύτερη ενότητα συνθέτουν ερωτήσεις μέσω των οποίων ερευνάται η ύπαρξη 

πολιτικής, διαδικασιών και εργαλείων για την διατήρηση των ταλέντων. 

 

Και τέλος, στην τρίτη ενότητα οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σχετικά με την διερεύνηση 

εφαρμογής ή όχι της διαχείρισης των ταλέντων και εστιάζουν στους τρόπους ανάπτυξης 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

4.1 Ανάλυση δεδομένων έρευνας 

 

Το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διαχείριση ταλέντου στις μονάδες υγείας 

στην Ελλάδα. Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για 

την εφαρμογή της διαχείρισης ταλέντου στον ελληνικό υγειονομικό τομέα ήταν 

ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Για τον λόγο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια διεξαγωγής 

συμπερασμάτων μέσα από έρευνα σε τρεις οργανισμούς υγείας.  

 

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση των δεδομένων έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες και 

σύμφωνα με αυτή την σειρά καταγράφονται και τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

 

4.2 Προφίλ ερωτώμενων 

 

Το δείγμα της έρευνας σε αριθμό, είναι δώδεκα στελέχη από τρεις διαφορετικούς 

οργανισμούς υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το επίπεδο της πλειοψηφίας των 

συνεντευξιαζόμενων είναι ΑΕΙ (με ελάχιστες εξαιρέσεις ΤΕΙ), οι περισσότεροι εκ των 

οποίων κατέχουν και μεταπτυχιακούς τίτλους. Ειδικότερα, στον οργανισμό Α και οι 4 

ερωτώμενοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και κατέχουν μεταπτυχιακά διπλώματα. Όσον αφορά 

τον οργανισμό Β ο διοικητής και ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ, με τον πρώτο να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ η διευθύντρια του τμήματος 

ανθρώπινων πόρων και η τμηματάρχης της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι απόφοιτες 

ΤΕΙ. Και τέλος, στον οργανισμό Γ όλοι οι ερωτώμενοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκτός από τον τομεάρχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

Υπήρχε προθυμία συμμετοχής των συνεντευξιαζόμενων στην έρευνα, ωστόσο οι 

περισσότεροι αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες λόγω άγνοιας επί του θέματος. 

 



51 
 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

της έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

(Α) 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

(Β) 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

(Γ) 

ΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

- 

 

3* 

 

3* 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

2* 

 

2* 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

- 

 

3* 

 

2* 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

2* 

 

1* 

 

1* 

 

Σχήμα 4: Στοιχεία ερωτώμενων 

Πηγή: εμού της ιδίας, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη  

 

*Αναγράφονται οι αριθμοί των συμμετεχόντων στην έρευνα ανάλογα με τα προσόντα 

τους. 

 

 

4.3 Πολιτική, στρατηγική και ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

Το σημερινό, εξαιρετικά απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον είναι 

επακόλουθο μιας σειράς πιεστικών καταστάσεων που εμφανίστηκαν την δεκαετία του 

΄80 όπως ο διεθνής ανταγωνισμός, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι 

μεταβαλλόμενες αγορές (Cappelli et al., 1997). Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν, οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις  και μαζί τους και οι οργανισμοί υγείας άρχισαν να 

αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα ως πηγή απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Vicere, 2000).  
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Την άποψη του Zairi (1998) πως οι άνθρωποι είναι ο πολυτιμότερος πόρος και η 

κατάλληλη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού επιτακτική ανάγκη, επιβεβαιώνουν 

μέσα από την έρευνα μας οι συνεντευξιαζόμενοι. Συγκεκριμένα, η διοικητής του 

οργανισμού Γ αναφέρει ότι «για να προοδεύει ένας οργανισμός είναι απαραίτητο τα 

θέματα ανθρώπινου δυναμικού να κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην ατζέντα της 

ανώτερης διοίκησης». Επιπρόσθετα, ο διευθυντής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού 

του οργανισμού Α τονίζει πως τα προβλήματα των εργαζομένων είναι και προβλήματα 

της κλινικής και αναφέρει πως υπάρχουν πολιτικές εστιασμένες στους εργαζομένους 

μια εκ των οποίων αφορά την υποστήριξη προβλημάτων υγείας τους, όπου οι 

εργαζόμενοι επιβαρύνονται μόνο με τα κόστη και οι υπόλοιπες παροχές είναι δωρεάν. 

Αντίθετες απόψεις εκφράζουν ωστόσο δυο από τους τέσσερις συμμετέχοντες οι οποίοι 

εργάζονται στον οργανισμό Β. Συγκεκριμένα, εκτός από την νοσηλευτική και την 

ιατρική διεύθυνση, η διοίκηση του οργανισμού Β δηλώνει απλά πως «δεν 

ασχολούμαστε με θέματα ανθρώπινου δυναμικού» με την διεύθυνση του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού να συμπληρώνει πως πρώτα στην ιεραρχία της διοίκησης 

έρχονται θέματα οικονομικής φύσεως.  

 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μια λειτουργία της επιχείρησης η οποία 

σχεδιάζει και εφαρμόζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την διαχείριση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης, τονίζοντας την σημασία του ανθρώπινου 

παράγοντα ως την κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2002).  

Η σύγχρονη άποψη θεωρεί ότι η ΔΑΠ, τόσο ως λειτουργία αλλά και ως σύστημα, έχει 

άμεση συμβολή στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης (Becker and 

Gehart, 1996) . Ίσως αυτό αποτελεί και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στον ρόλο 

της σε μια επιχείρηση (Guest, 1987, 1991).  

 

Κύριο μέλημα του τμήματος προσωπικού είναι η υποστήριξη στελεχών και 

εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Προκειμένου να 

διεκπεραιωθούν οι διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης, το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού πρέπει να έχει στόχους οι οποίοι εξισορροπούν τις προκλήσεις τόσο για την 

επιχείρηση όσο για τους εργαζόμενους και την κοινωνία (Παπάνης, 2005).  

 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες του οργανισμού Β σχετικά με τους στόχους 

για το ανθρώπινο δυναμικό ήταν ότι «δεν υπάρχει συγκεκριμένη στοχοθεσία». Εν 
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αντιθέσει, η διεύθυνση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού Γ δήλωσε 

ότι «οι στόχοι που έχει το νοσοκομείο για τους εργαζόμενους του είναι, πέρα από την 

ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, η ύπαρξη πίστης και δέσμευσης στις αξίες του 

οργανισμού, η ευαισθησία και ενσυναίσθηση προς τον πάσχοντα, η πειθαρχία, η 

υπομονή, η ικανότητα επικοινωνίας, η ανάπτυξη συστημικής και δημιουργικής σκέψης 

καθώς και η λειτουργία μέσα σε ομάδες». Επιπλέον, ο διευθυντής της ιατρικής 

υπηρεσίας του οργανισμού Α υπογράμμισε την προσωπική στοχοθέτηση που 

εφαρμόζουν, όπου οι προϊστάμενοι θέτουν σε συνεργασία με τους υφισταμένους τους 

νέους στόχους για την πορεία και εξέλιξη τους μέσα στην κλινική.  

 

Ο επιχειρηματικός κόσμος, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, βιώνει μια περίοδο 

αλλαγών μέσω των οποίων στοχεύει να αντιμετωπίσει την μείωση στην ζήτηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει.  

 

Για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θέτουν σε 

εφαρμογή νέες πρακτικές όπως η καινοτομία, η ένταξη νέων δραστηριοτήτων και 

αντίστοιχα η απομάκρυνση από ζημιογόνες. Βέβαια, μέσα στην δίνη αυτών των 

αλλαγών ως μόνη επιλογή επιβίωσης, πολλές επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε εσωτερικές 

αναδιαρθρώσεις με αντίστοιχες μειώσεις μισθών αλλά και προσωπικού (Κατσουλιέρη 

Α., 2015).  

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

(ILO),  το συνολικό ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς το 2017, στο 

5,8 τοις εκατό (από 5,7 τοις εκατό το 2016) - που εκπροσωπεί 3,4 εκατομμύρια 

περισσότερους ανέργους παγκοσμίως (ανεβάζοντας τη συνολική ανεργία σε μόλις πάνω 

από 201 εκατομμύρια το 2017). Και ενώ το συνολικό ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 

παραμείνει σχετικά σταθερό το 2018, ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού  θα 

ξεπεράσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα επιπλέον 2,7 εκατομμύρια 

ανέργων παγκοσμίως. 

 

Στην Ελλάδα η ανεργία, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα της οικονομίας, επηρεάζοντας ένα σημαντικό μέρος του 

πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό 

ανεργίας στην Ελλάδα για τον Δεκέμβριο του 2016 διαμορφώνεται στο 23,6%. 
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Στην ερώτηση για το αν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την διοίκηση του ανθρωπίνου 

δυναμικού τα τελευταία χρόνια της κρίσης οι απαντήσεις ποικίλουν. Η διεύθυνση του 

τμήματος προσωπικού του οργανισμού Β τόνισε το μέγεθος των προβλημάτων με τα 

οποία ήρθαν αντιμέτωποι λόγω της υποστελέχωσης που δημιουργήθηκε εξαιτίας των 

προσλήψεων που δεν έγιναν τα χρόνια της κρίσης παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν 

επιτακτική ανάγκης. Στον οργανισμό Γ ο τομεάρχης της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

δήλωσε πως από την περίοδο που ξέσπασε η οικονομική κρίση μέχρι σήμερα έχει 

αυξηθεί ο φόρτος εργασίας ενώ παράλληλα έχουν μειωθεί οι μισθοί των εργαζομένων. 

Η διεύθυνση της ιατρικής υπηρεσίας του ίδιου οργανισμού συμπληρώνει πως «η 

βασική μας ανησυχία πηγάζει από το γεγονός των αποχωρήσεων λόγω της οικονομικής 

δυσπραγίας, με παράλληλες αποχωρήσεις προσωπικού προς τον ιδιωτικό τομέα ή προς 

το εξωτερικό». Όσον αφορά τον οργανισμό Α, η διευθύντρια της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας σχολίασε πως «οι σωστοί επαγγελματίες οφείλουν να μην επηρεάζονται 

σχετικά με τη δουλειά τους λόγω της κρίσης», αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα περί 

αλλαγών στην διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενώ ο γενικός διευθυντής του 

οργανισμού υπογράμμισε πως ακόμη και σε περίοδο κρίσης η διοίκηση φροντίζει να 

έχει «τακτοποιημένες» όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους όπως 

την μηνιαία καταβολή των μισθών, τονίζοντας πως «ακόμη και η μηνιαία καταβολή 

μισθών δεν θεωρείται παντού αυτονόητη». 

 

 

4.4 Προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντου 

 

Στον όρο «διαχείριση ταλέντου» αναφέρθηκε πρώτη φορά η εταιρία McKinsey & 

Company έπειτα από μελέτες που πραγματοποίησε το 1997. Αρκετές μονάδες υγείας 

της Ευρώπης, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και έπειτα της αύξησης της 

αποδοτικότητας και ανάπτυξης τους, εφάρμοσαν πρακτικές διαχείρισης ταλέντου 

(en.wikipedia.org). Παρά λοιπόν την ευρέως διαδεδομένη γνώση και εφαρμογή της 

διατήρησης ταλέντου σε αρκετούς οργανισμούς υγείας του εξωτερικού, στην Ελλάδα 

όπως προκύπτει από την έρευνα, τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται γνωστός ο όρος. 

Συγκεκριμένα, στον οργανισμό Β κανείς από τους 4 ερωτηθέντες δεν γνωρίζει τον όρο, 

ενώ οι 4 συμμετέχοντες από τον οργανισμό Α και οι 2 από τον οργανισμό Γ τονίζουν 

πως έχουν γνώσεις γύρω από την διαχείριση ταλέντου, τις οποίες απέκτησαν αρχικά 

από τις μεταπτυχιακές σπουδές τους και έπειτα από την εν μέρη εφαρμογή διαδικασιών 

διαχείρισης ταλέντου οι οποίες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία δυο με τρία χρόνια μέσω 
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του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα μας ο όρος 

«διαχείριση ταλέντου» δεν είναι ακόμη γνωστός σε όλους τους επαγγελματίες του 

χώρου της υγείας και δεν εφαρμόζεται με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους ακόμη 

στους οργανισμούς υγείας. 

 

Οι σημερινές συνθήκες καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την εφαρμογή στρατηγικών 

talent management, καθώς οι ήδη περιορισμένοι πόροι πρέπει να διατεθούν και στην 

προσέλκυση, την διατήρηση και την διαχείριση των ταλέντων. Βασικά στοιχεία όμως 

για τις επιχειρήσεις είναι η ανάπτυξη καλού κλίματος, αποτελεσματικής επικοινωνίας 

και μιας κουλτούρας που θα προωθεί τις σωστές αξίες και αρχές. Με αυτό τον τρόπο θα 

καταφέρουν να προσελκύσουν ταλέντα τα οποία θα μείνουν κοντά τους διατηρώντας 

υψηλά την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα τους (Παπαϊωάννου Λ. 2012).  

 

Ο προγραμματισμός των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μια συστηματική και συνεχή 

ανάλυση των αναγκών του οργανισμού με σκοπό την εξασφάλιση και διαθεσιμότητα 

του σωστού αριθμού εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες όταν απαιτείται. 

(Mondy, 1996). 

 

Η αποτελεσματική στελέχωση, δηλαδή η αναζήτηση και το ταίριασμα του κατάλληλου 

υποψηφίου με τη θέση εργασίας, είναι μια από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές 

διαδικασίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Κύριος στόχος της είναι η ανάλυση 

της θέσης και των χαρακτηριστικών που αυτή διαθέτει, τα οποία θα πρέπει να 

ταιριάζουν απόλυτα με τις δεξιότητες του στελέχους που εν τέλη θα επιλεχθεί 

(Κατσουλιέρη Α., 2015).  

 

Ο σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκαίων θέσεων σε έναν οργανισμό υγείας είναι 

συνάρτηση της μελέτης των γενικότερων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Η υγεία 

όπως και κάθε άλλος κλάδος προσπαθεί να προσελκύσει τους ικανότερους 

επαγγελματίες στους χώρους της. 

 

Στην Ελλάδα, η πρόσληψη και επιλογή στα δημόσια νοσοκομεία διεξάγεται από το 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), γεγονός που «μας καθιστά 

ανίκανους να επιλέξουμε εμείς οι ίδιοι το προσωπικό που χρειαζόμαστε» δήλωσε η 

διεύθυνση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού Β. Η οργανωσιακή 

κουλτούρα στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν είναι πολύ ισχυρή, ίσως επειδή 
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διευθυντικά στελέχη δεν μπορούν να εμποτίσουν ένα κοινό πρότυπο αξιών μεταξύ των 

εργαζομένων, καθώς είναι ουσιαστικά αδύνατο να σχηματίσουν πολιτικές και 

πρακτικές των ανθρώπινων πόρων (Θεοδωράκιογλου & Τσιότρας, 2000). Επιπλέον, 

ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων δημοσίων νοσοκομείων είχαν προσληφθεί 

σύμφωνα με προηγούμενες γραφειοκρατικές εντολές, με αποτέλεσμα οι αξίες, οι 

προσδοκίες και τα πρότυπα τους να εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις 

προηγούμενες πολιτικές και πρακτικές (Μπέλλου, 2008). Όλα αυτά καθιστούν δύσκολο 

το έργο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα το γεγονός ότι δεν 

μπορούν να επέμβουν στις διαδικασίες προσέλκυσης, πρόσληψης και επιλογής του 

προσωπικού δήλωσε η διευθύντρια του αντίστοιχου τμήματος του οργανισμού Β. Η 

κατάσταση ωστόσο είναι διαφορετική στον ιδιωτικό τομέα, όπου η διοίκηση είναι 

ελεύθερη να προσλάβει εργαζόμενους σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια, τα οποία 

συνήθως έχουν έναν κερδοσκοπικό χαρακτήρα προς όφελος του οργανισμού. 

Ειδικότερα, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Α αναφέρει ότι η προσέλκυση των 

εργαζομένων γίνεται είτε από εσωτερικές πηγές, όπως η δεξαμενή βιογραφικών που 

διαθέτουν, είτε από εξωτερικές, όπως αγγελίες σε εφημερίδες ή ηλεκτρονικά site 

εύρεσης εργασίας, ενώ ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας Του ίδιου οργανισμού 

συμπλήρωσε πως αφού συγκεντρώσουν τα βιογραφικά που πληρούν τα κριτήρια της 

θέσης πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τους υποψηφίους σε δομημένη μορφή ώστε να 

ελεγχθεί αν ο υποψήφιος διαθέτει όλα τα προσόντα που απαιτεί η θέση. Τέλος, 

προσέθεσε ότι στις συνεντεύξεις υπάρχουν και κάποιες behavior based ερωτήσεις 

σκοπός των οποίων είναι να «μπορέσουμε να ελέγξουμε προηγούμενες αλλά και 

μελλοντικές εργασιακές συμπεριφορές».  

 

 

Η διαδικασία μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων και της συμβολής τους στην 

επιτυχία του οργανισμού γίνεται μέσω της αξιολόγησης όπως δήλωσαν και οι 12 

συμμετέχοντες της έρευνας. Ο διευθυντής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του 

οργανισμού Α ανέφερε επίσης ότι η απόδοση των εργαζομένων στον όμιλο τους 

μετριέται και μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διαθέτουν προς συμπλήρωση σε 

ασθενείς αλλά λαμβάνουν υπόψιν τους και διάφορες παρατηρήσεις που μπορεί να 

γίνουν στα κυτία παραπόνων. 

 

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα τυπικό και δομημένο σύστημα μέτρησης και αξιολόγησης 

των εργαζομένων, το οποίο αφορά την συμπεριφορά και τα αποτελέσματα της εργασίας 
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τους και, μέσα από την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους, στοχεύει στην 

ωφέλεια του οργανισμού, της κοινωνίας και των ίδιων των εργαζομένων (Randall S. 

Schuler., 1992). 

 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση αναφέρεται και σε μια βασική τάση του ανθρώπου να 

πραγματοποιεί κρίσεις για τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Τα τελευταία χρόνια 

αποτελεί μια συνηθισμένη και αναπόφευκτη εφαρμογή, αλλά ακόμη και σε περίπτωση 

απουσίας ενός προσεκτικά δομημένου συστήματος αξιολόγησης, οι άνθρωποι έχουν 

την τάση να κρίνουν ανεπίσημα και αυθαίρετα την απόδοση στην εργασία των άλλων 

(Dulewicz & Herbert, 1999).  

 

Η επίσημη αξιολόγηση διεξάγεται μια φορά τον χρόνο και στους τρεις οργανισμούς. 

Στους οργανισμούς Α και Γ, με βάση τα λεγόμενα των ερωτηθέντων, εκτός από την 

αξιολόγηση της εργασιακής συμπεριφοράς και της απόδοσης γίνεται  και μια 

παράλληλη τοποθέτηση προσωπικών στόχων των εργαζομένων για την επόμενη 

χρονική περίοδο. Μέσα από την αξιολόγηση υποδεικνύονται τα δυνατά σημεία του 

εργαζόμενου, τα σημεία που επιδέχονται περεταίρω βελτίωση και συζητούνται οι 

προοπτικές εξέλιξης του εργαζομένου μέσα στα πλαίσια του οργανισμού.  

«Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για εμάς και πολλές φορές με βάση 

τα αποτελέσματα της παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις» δήλωσε ο διευθυντής του 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού Α, ενώ η διευθύντρια του 

αντίστοιχου τμήματος του οργανισμού Γ επισήμανε πως «ειδικά οι αρνητικές 

εισηγήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανέλιξη του προσωπικού». Τα σχόλια των 

προϊσταμένων είναι συνήθως αυτά που ξεχωρίζουν και διαφοροποιούν τα ταλέντα από 

τους υπόλοιπους εργαζόμενους και λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από το τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού, κατέληξαν οι δυο προαναφερθέντες διευθυντές. Αντιθέτως, 

στον οργανισμό Β η αξιολόγηση δεν χαίρει της ίδιας αντιμετώπισης σύμφωνα με την 

τμηματάρχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας η οποία την χαρακτηρίζει ως μια 

«αναξιοκρατική διαδικασία που πάσχει» αλλά και με την διεύθυνση του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού να απαντάει μονολεκτικά στην ερώτηση περί αξιολόγησης και 

διαχείρισης τη απόδοσης με τη λέξη «ανεπαρκής». Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως στα 

δημόσια νοσοκομεία είναι ακόμη πιο δύσκολο για τα ταλέντα να αναδειχθούν και να 

διαφοροποιηθούν καθώς ακόμη και η αξιολόγηση που εφαρμόζεται δεν μπορεί να 

βοηθήσει στην ανακάλυψη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. 
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Στη σύγχρονη εποχή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να εξασφαλιστεί από έναν 

οργανισμό κυρίως επενδύοντας στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ταλέντων του 

ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία για κάθε οργανισμό καθώς 

κατέχει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Είναι πολύ 

μεγάλο όπλο για έναν οργανισμό να διαθέτει εργαζόμενους με δεξιότητες και 

ικανότητες των οποίων ο βαθμός αντιγραφής από αντίπαλο οργανισμό να είναι υψηλός 

(Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008).  

 

Και οι τρεις οργανισμοί διαθέτουν γραφεία εκπαίδευσης μέσω των οποίων 

πραγματοποιούνται τομεακά, διατομεακά αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα 

επιμόρφωσης. Ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του οργανισμού Α αναφέρει και 

την συνεργασία με εξωτερικούς εκπαιδευτές με στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων των εργαζόμενων που θεωρούν ταλέντα, ενώ η διοικητής του οργανισμού Γ 

τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της κουλτούρας του νοσοκομείου, 

φιλοδοξώντας να «γίνουμε ένας οργανισμός δια βίου μάθησης» και προσθέτει στις 

στρατηγικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων τους την συμμετοχή τους σε 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Ελληνικών ή Πανεπιστημίων του εξωτερικού, 

την οργάνωση συνεδριών/ημερίδων εντός του νοσοκομείου αλλά και της συμμετοχής 

στελεχών σε Ελληνικά ή/και Διεθνή συνέδρια, την δημιουργία ενεργών ομάδων 

νοσηλευτών και, καταλήγοντας, την χορήγηση αδειών σε στελέχη και εργαζόμενους για 

μετεκπαίδευση σε άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ωστόσο, όλοι οι 

ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των ταλέντων στους οργανισμούς τους.  

 

Αφού ένας οργανισμός προσελκύσει το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται και το 

εκπαιδεύσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις αρμοδιότητες της 

θέσεις για την οποία προορίζεται, πρέπει να επενδύσει και στη διατήρηση του καθώς 

αυτός είναι ένας τρόπος για να έρθει πιο κοντά στον στόχο του ο οργανισμός, δηλαδή 

στην επιβίωση και την κερδοφορία. 

 

Οι εργαζόμενοι και κυρίως τα ταλέντα, πρέπει να νιώσουν ότι ο οργανισμός 

ενδιαφέρεται για αυτούς για να παραμείνουν και να αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό των 

δυνατοτήτων τους. Η αποχώρηση ενός ταλέντου από έναν οργανισμό τις περισσότερες 

φορές σηματοδοτεί μεγάλη απώλεια.  
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Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ένας οργανισμός να 

διατηρήσει τα ταλέντα του είναι οι εξής (Branham L., 2001): 

• Να γίνει ο οργανισμός που επιθυμεί κάθε εργαζόμενος 

• Να επιλέξει ο οργανισμός εξαρχής τα κατάλληλα άτομα  

• Να παρέχει στα ταλέντα του μια καλή αρχή 

• Να παρέχει αντίστοιχες αμοιβές 

Σε ότι αφορά τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση των ταλέντων, 

φαίνεται να υπάρχει απόκλιση μεταξύ των τριών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, η 

διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού Γ αναφέρει ότι οι πρακτικές που 

εφαρμόζουν ώστε να διατηρήσουν τα ταλέντα τους είναι η αξιοποίηση τους σε θέσεις 

ευθύνης και η ανέλιξη τους, η περαιτέρω εκπαίδευση τους και η εναλλαγή θέσης 

(rotation). Η αντίστοιχη διεύθυνση του οργανισμού Α δηλώνει πως σχετικά με την 

διατήρηση των ταλέντων εντός του οργανισμού περιορίζονται μόνο στον εμπλουτισμό 

του καθηκοντολογίου τους με νέες ευθύνες και στην ανέλιξη τους όποτε αυτό είναι 

εφικτό, ενώ η διεύθυνση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού Β 

επισημαίνει πως δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι πρότινος καμία διαδικασία διατήρησης 

ταλέντων στο νοσοκομείο. Ωστόσο, και οι 12 συμμετέχοντες αναφέρουν πως 

σημαντικό κίνητρο για την διατήρηση των ταλέντων σε έναν οργανισμό θα ήταν η 

αύξηση των αμοιβών ή παροχή bonus, αλλά αναγνωρίζουν ότι αυτοί οι τρόποι μπορούν 

είναι απίθανο να εφαρμοστούν στην Ελλάδα κάτω από το πέπλο της οικονομικής 

κρίσης. 

 

 

4.5 Αξιολόγηση των μέχρι τώρα προσπαθειών στην εφαρμογή της διαχείρισης 

ταλέντου  

 

Μέτρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της διαχείρισης ταλέντου στους 

οργανισμούς υγείας δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει, καθώς δεν υπάρχουν δείκτες για 

αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, μπορεί να γίνει αντιληπτό εάν εφαρμόζονται ή όχι 

διαδικασίες διαχείρισης ταλέντου μέσα από την επίτευξη ή μη των επιμέρους στόχων 

των οργανισμών. 
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Τα ταλέντα επιλέγουν τους οργανισμούς για τους οποίους θα εργαστούν κυρίως με 

βάση την κουλτούρα τους, τις υλικές και άυλες απολαβές που θα τους παρέχονται και 

την ύπαρξη ευκαιριών εντός του οργανισμού για περεταίρω ανάδειξη. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα μας, και οι 8 ερωτηθέντες των οργανισμών Α και Γ 

θεωρούν τους οργανισμούς του ελκυστικούς για τα ταλέντα καθώς πρόκειται για 

σύγχρονες μονάδες υγείας με προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών καλής ποιότητας και 

στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και εξελιγμένης τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες 

του οργανισμού Γ, ωστόσο, συμπληρώνουν πως ο μόνος λόγος που θα κρατούσε ένα 

ταλέντο μακριά από τον οργανισμό τους είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας. Από την 

άλλη πλευρά, οι ερωτώμενοι του οργανισμού Β συμφωνούν ότι το νοσοκομείο στο 

οποίο εργάζονται είναι κάθε άλλο παρά ελκυστικό για ταλέντα καθώς, όπως δήλωσε η 

τομεάρχης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, «οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε μια ρουτίνα 

καθημερινών αναγκών και καταλήγουν ένα “μπαλάκι” που πηγαίνει από εδώ και από 

εκεί». 

 

Ένα ταλέντο αξιολογείται και ανάλογα με την ανάπτυξη που έχει, τοποθετείται στην 

κατάλληλη για αυτό θέση (Cao et al, 2014). 

 

Και οι 12 συμμετέχοντες της έρευνας δήλωσαν πως τους είναι αδύνατο να γνωρίζουν 

για την εμπειρογνωμοσύνη και την καριέρα του κάθε εργαζόμενου αλλά και για την 

άμεση συμβολή του στην επιτυχία του οργανισμού, καθώς προέρχονται από 

διευθυντικές θέσεις και επίστανται μεγάλου αριθμού ατόμων. Συμφώνησαν όλοι, 

ωστόσο, πως οι προϊστάμενοι των τμημάτων είναι σε θέση να γνωρίζουν για κάθε έναν 

από τους εργαζόμενους τους. Τέλος, οι διοικητές των οργανισμών Α και Γ ανέφεραν 

πως, είτε μέσω της αξιολόγησης είτε μέσω υποδείξεων από τους προϊσταμένους, είναι 

σε θέση να γνωρίζουν την ύπαρξη ταλέντων μέσα στους οργανισμούς τους και σε 

συνεργασία με τους προϊστάμενους και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού φροντίζουν 

αυτά τα ταλέντα να αξιοποιούνται καταλλήλως. 

 

Σε ότι αφορά την δέσμευση των υπαλλήλων οι οργανισμοί Α και Γ δείχνουν να είναι 

ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα. Συγκεκριμένα, η διευθύντρια του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού Γ αναφέρει ότι γίνεται μια προσπάθεια 

εξεύρεσης και εφαρμογής δεικτών μέτρησης της δέσμευσης των εργαζομένων, μέσω 

του σχεδιασμού της κάρτας ισόρροπης απόδοσης του νοσοκομείου, ενός project που 
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πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα. Επιπρόσθετα, και οι 4 ερωτώμενοι του οργανισμού 

Α αναφέρουν ως δείκτες μέτρησης της δέσμευσης των εργαζομένων τον ρυθμό 

αποχώρησης και τον ρυθμό συνταξιοδότησης, με τον γενικό διευθυντή του ίδιου 

οργανισμού να τονίζει ότι πραγματοποιούνται και ενέργειες των οποίων στόχος είναι η 

επιβράβευση της δέσμευσης των εργαζομένων όπως η οργάνωση μιας εκδήλωσης εντός 

του οργανισμού και η απονομή βραβείων προς τιμή των εργαζομένων που βρίσκονται 

10 χρόνια στον οργανισμό. Στον αντίποδα βρίσκεται ο οργανισμός Β όπου 4 από τους 4 

συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η δέσμευση των εργαζομένων και η μέτρηση αυτής 

αποτελεί πολυτέλεια για τον οργανισμό τους και για τον δημόσιο τομέα γενικότερα. 

 

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τα ταλέντα τους, θα πρέπει να εστιάζουν 

σε στοιχεία όπως οι ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης αλλά και στην ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας τους. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάζουν τους μελλοντικούς ηγέτες και 

εξασφαλίζουν την διατήρηση των στελεχών που αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία 

τους (Mansell, 2010).  

 

Στον δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν σχέδια για μελλοντικούς ηγέτες επιβεβαιώνουν και 

οι 8 ερωτώμενοι των οργανισμών Β και Γ, καθώς σε περίπτωση προκήρυξης θέσης ο 

διορισμός του εργαζόμενου γίνεται μέσω του ΑΣΕΠ. Ωστόσο, η διοικητής του 

οργανισμού Γ προσθέτει πως «για τις μη ηγετικές θέσεις, όλες οι διευθύνσεις 

προσπαθούν, γνωρίζοντας τα προσόντα και τις δεξιότητες του προσωπικού τους, να 

εξασφαλίζουν ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις». Εν 

αντιθέσει με τον δημόσιο τομέα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στον ιδιωτικό 

όσον αφορά την ύπαρξη σχεδίων διαδοχής και ανάπτυξης μελλοντικών ηγετών. 

Ειδικότερα, και οι 4 συμμετέχοντες του οργανισμού Α επιβεβαιώνουν πως υπάρχουν 

σχέδια διαδοχής με τον γενικό διευθυντή να δηλώνει πως τα άτομα που θεωρούνται 

μελλοντικοί ηγέτες τοποθετούνται σε θέσεις – κλειδιά με περισσότερες ευθύνες για να 

ελεγχθεί αν μπορούν να ανταπεξέλθουν και έπειτα να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό 

και τον διευθυντή του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού να δηλώνει πως «για κάθε 

τμήμα γνωρίζουμε ποια θα μπορούσε να είναι η διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση 

χηρείας μιας ηγετικής θέσης». 

 

Κάθε εργαζόμενος είναι χρήσιμος για τον οργανισμό, καθώς μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη και την κερδοφορία του (Halachmi, 2002). Εάν ένας εργαζόμενος είναι 

ευχαριστημένος από τον οργανισμό που εργάζεται, θα συμμετέχει έμμεσα αλλά ενεργά 
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στην αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας του οργανισμού μέσω της 

αύξησης των προσωπικών του επιδόσεων. Αντιθέτως, ένας εργαζόμενος που είναι 

δυσαρεστημένος, δεν θα ενδιαφέρεται για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

(Beatty et al, 2002). 

 

Και οι 12 ερωτώμενοι παραδέχτηκαν ότι έχουν φύγει αξιόλογα άτομα από τους 

οργανισμούς τους, τα οποία οι ίδιοι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν. Στους 

οργανισμούς Β και Γ ως λόγοι αποχώρησης αναφέρονται ο μεγάλος φόρτος εργασίας, 

οι περιορισμένες ευκαιρίες εξέλιξης και η έλλειψη δυνατότητας ανταμοιβής σε 

περίπτωση αυξημένης απόδοσης. Όσον αφορά τον οργανισμό Α, και οι 4 ερωτώμενοι 

απέδωσαν τις αποχωρήσεις αξιόλογων ατόμων του οργανισμού τους στην αναζήτηση 

καλύτερων ευκαιριών σε χώρες του εξωτερικού. 

 

Σε περίπτωση απώλειας ενός ταλέντου 12 από τους 12 συνεντευξιαζόμενους θεωρούν 

πως το γεγονός αποτελεί πλήγμα για τον οργανισμό αλλά όλοι εν τέλει καταλήγουν στο 

γνωστό ρητό «ουδείς αναντικατάστατος». Ο διευθυντής του τμήματος ανθρώπινου 

δυναμικού του οργανισμού Α επιβεβαιώνει την ύπαρξη άμεσου πλάνου 

αντικατάστασης, κυρίως για θέσεις ευθύνης, ενώ οι διευθυντές των αντίστοιχων 

τμημάτων των οργανισμών Β και Γ δηλώνουν πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους 

οργανισμούς τους πλάνο αντικατάστασης καθώς οι πληρώσεις των θέσεων που 

χηρεύουν γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα διπλωματική έρευνα επιλέξαμε να μελετήσουμε το θέμα της διαχείρισης 

ταλέντου σε οργανισμούς υγείας της Ελλάδας. Στην έρευνα συμμετείχαν τρεις 

οργανισμοί. Οι δυο ανήκουν στον δημόσιο τομέα, με τον έναν να διαθέτει νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και ο τρίτος στον ιδιωτικό τομέα. Από την ανάλυση και 

την ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων προέκυψαν ορισμένες διαπιστώσεις οι οποίες 

μας οδήγησαν σε κάποια συμπεράσματα. 

 

❖ Η διαχείριση ταλέντου είναι ένας όρος που αναφέρθηκε πρώτη φορά έπειτα από 

μελέτες της εταιρίας McKinsey & Company την δεκαετία του ΄90 (Michaels, 

Hanfield- Jones, & Axelrod, 2001). Παρά το γεγονός ότι στους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς υγείας η διαχείριση ταλέντου βρίσκει επιτυχημένη εφαρμογή, στην 

Ελλάδα δεν είναι γνωστός ο όρος σε αρκετούς επαγγελματίες υγείας. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα μας, η διαχείριση ταλέντου είναι γνωστή μόνο στους 

συμμετέχοντες που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους οι οποίοι είχαν άγνοια επί του θέματος. 

 

❖ Προκειμένου οι οργανισμοί υγείας να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους, 

πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές οι οποίες, αξιοποιώντας τον ανθρώπινο 

παράγοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνουν τους στόχους τους. Η 

αξία αυτών των στρατηγικών είναι ότι επενδύουν στους ανθρώπους και 

εστιάζουν στη βέλτιστη διαχείριση τους. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα τα 

θέματα ανθρώπινου δυναμικού έρχονται πρώτα στην ατζέντα της ανώτερης 

διοίκησης των ιδιωτικών οργανισμών υγείας, ενώ δεν έχουν την ίδια 

σημαντικότητα για τους δημόσιους. 

 

❖ Η οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει 

πλήξει βαθιά και τον υγειονομικό τομέα. Συγκεκριμένα, μέσα από την έρευνα 

προκύπτει ότι τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούσαν υποστελεχωμένα λόγω 

της καθυστέρησης των προσλήψεων στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να μην δίνετε 

βάση στην εφαρμογή πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια παρόμοια αλλά 

λίγο καλύτερη κατάσταση βρίσκεται και ο ιδιωτικός υγειονομικός τομέας ο 

οποίος, παρά το γεγονός ότι πλήχθηκε από την κρίση, δεν σταμάτησε να 
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επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα μέσα από την προσπάθεια για διατήρηση 

και ανάπτυξη πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού. 

 

❖ Από την έρευνα επίσης προκύπτει ότι στον ιδιωτικό τομέα οι στόχοι για τους 

εργαζόμενους είναι ξεκάθαροι, σε αντίθεση με τον δημόσιο όπου δεν 

εφαρμόζεται στοχοθεσία. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η εφαρμογή 

πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα δεν είναι τόσο 

ανεπτυγμένη όσο στον ιδιωτικό. 

 

❖ Στην σύγχρονη λοιπόν τάση της οικονομικής πτώσης η διαχείριση ταλέντων 

αποτελεί έναν τομέα κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία ενός οργανισμού 

[CONF 2003]. Μέσω της έρευνας μας γίνεται αντιληπτή η άγνοια περί της 

διαχείρισης ταλέντου στον δημόσιο τομέα, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό όπου 

εφαρμόζονται κάποιες διαδικασίες διαχείρισης ταλέντων μέσω των τμημάτων 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

❖ Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την σωστή εφαρμογή της διαχείρισης 

ταλέντου σε έναν οργανισμό είναι ο σαφής προσδιορισμός των 

χαρακτηριστικών των υποψήφιων εργαζομένων του και ο εναρμονισμός τους με 

την κουλτούρα του οργανισμού. Η προσέλκυση και η επιλογή ενός εργαζόμενου 

αποτελούν δυο πολύ βασικά σημεία της διαχείρισης ταλέντου (Dessler, 2012) 

pap. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η δυνατότητα καθορισμού των 

δεξιοτήτων ενός υποψήφιου εργαζομένου είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για 

τον δημόσιο τομέα καθώς οι προσλήψεις γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ και όχι 

απευθείας μέσω των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων 

γεγονός που δυσχεραίνει τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής εργαζομένων 

– ταλέντων και κατ’ επέκταση της ίδιας της εφαρμογής της διαχείρισης 

ταλέντου. Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα η πρόσληψη και επιλογή των 

εργαζόμενων γίνεται από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού με κύριο στόχο 

την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων που πληρούν τις προδιαγραφές 

και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί η θέση. 

 

❖ Γενικότερα, η διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων πραγματοποιείται είτε από το 

εσωτερικό του οργανισμού είτε από εξωτερικές πηγές. Η εσωτερική επιλογή 

πραγματώνεται μέσω των αρχείων που διαθέτουν οι οργανισμοί για τον κάθε 
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εργαζόμενο, ενώ η εξωτερική μέσω αγγελιών και διαδικτύου για τον ιδιωτικό 

τομέα σε αντίθεση με τον δημόσιο όπου δεν ισχύει η προαναφερθείσα 

διαδικασία καθώς η προσέλκυση γίνεται μόνο μέσω προκηρύξεων. Από την 

έρευνα προέκυψαν τα βήματα που ακολουθούνται για την επιλογή ενός 

υποψηφίου. Αρχικά, γίνεται η συγκέντρωση των βιογραφικών, έπειτα 

ακολουθούν ο διαχωρισμός τους από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και η 

επιλογή των καταλληλότερων ανάλογα με τα κριτήρια της θέσης και η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με τις προσωπικές συνεντεύξεις. 

 

❖ Όσον αφορά την μέτρηση της απόδοσης των εργαζομένων, προκύπτει από την 

έρευνα ότι στους οργανισμούς υγείας τόσο του ιδιωτικού όσου και του 

δημοσίου τομέα εφαρμόζεται ετησίως αξιολόγηση της απόδοσης τους. Πέρα 

από την διαδικασία της αξιολόγησης δεν υπάρχουν άλλοι δείκτες μέτρησης της 

συμβολής των εργαζομένων στην επιτυχία του οργανισμού. 

 

❖ Η ανάπτυξη των ταλέντων ενός οργανισμού θεωρείται πλέον απαραίτητη. Μέσω 

της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιτυγχάνονται γρηγορότερα και με 

μεγαλύτερη ευκολία οι στόχοι του οργανισμού. Στον δημόσιο τομέα τα ταλέντα 

δεν αξιοποιούνται επαρκώς καθώς η μόνη διαδικασία που λαμβάνει χώρα είναι 

η τοποθέτηση τους στη θέση που ίσως θα αποδίδουν καλύτερα, η οποία 

καθορίζεται την ημέρα πρόσληψης. Στον ιδιωτικό τομέα αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης να 

αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, ακόμη και με την τοποθέτηση τους σε 

ανάλογες θέσεις.  

 

❖ Είναι αντιληπτό πλέον ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ταλέντων προσδίδει 

μεγαλύτερο όφελος κυρίως στον ίδιο τον οργανισμό (Caligiuru et al, 2009).mp. 

Μέσα από την έρευνα συμπεραίνουμε ότι παρά την οικονομική δυσπραγία που 

βιώνει ο υγειονομικός χώρος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα 

δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των ταλέντων των εργαζομένων μέσω της 

εκπαίδευσης.  

 

❖ Εξίσου όμως σημαντική με την ανάπτυξη είναι και η διατήρηση ενός ταλέντου. 

Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι οι τρόποι που 

εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα για την διατήρηση των ταλέντων 
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εμπεριέχουν την αξιοποίηση τους σε θέσεις ευθύνης, την εναλλαγή θέσης, την 

περαιτέρω εκπαίδευση και την ανέλιξη τους. Εν αντιθέσει, στον δημόσιο τομέα 

δεν εφαρμόζεται καμία διαδικασία διατήρησης ταλέντων. 

 

❖ Όπως προκύπτει από την έρευνα μας και από τις συνεντεύξεις με τα στελέχη, 

στον ιδιωτικό τομέα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα γύρω από το θέμα της 

δέσμευσης των εργαζομένων και πραγματοποιούνται ενέργειες για την μέτρηση 

αυτής μέσω του ρυθμού αποχώρησης και συνταξιοδότησης των εργαζομένων, 

ενώ στον δημόσιο τομέα δεν υπάρχει καμία διαδικασία ενίσχυσης ή μέτρησης 

της δέσμευσης των εργαζομένων και αυτό ίσως οφείλεται στις ελλιπείς 

πρακτικές σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να υιοθετούν 

νέες κουλτούρες αλλάζοντας, αν χρειάζεται τη δική τους, και μέσω αυτών να 

στοχεύουν στην βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να εξασφαλίσουν 

την επιβίωση και έπειτα την ανάπτυξη τους.  

 

Ειδικότερα, σε περιόδους οικονομικής κρίσης η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα διευκολύνει την 

υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών εξόδου από την κρίση.  

 

Η σωστή εφαρμογή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζει την 

ικανοποιητική απόδοση των εργαζομένων ενός οργανισμού, ενώ σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή της διαχείρισης ταλέντου μπορεί να μετατρέψει την απόδοση αυτή από 

ικανοποιητική σε εξαιρετική. 

 

Εν κατακλείδι, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η διαχείριση ταλέντου 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη ευκολία στους οργανισμούς υγείας του 

ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση με αυτούς του δημοσίου οι οποίοι πρώτα πρέπει να 

προβούν σε σωστή εφαρμογή πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 

είναι μια βασική λειτουργία στην οποία υστερούν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ανά οργανισμό 

συμπτυγμένα σε έναν πίνακα. 
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Σχήμα 5: Κυριότερα συμπεράσματα έρευνας 

Πηγή : εμού της ιδίας βασισμένο στα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

Φύλο: 

Ηλικία: 

Χρόνια Προϋπηρεσίας: 

Χρόνια στη συγκεκριμένη Θέση: 

Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Τομέας Εργασίας: 

 

1η Κατηγορία Ερωτήσεων 

 

1) Υπάρχει τμήμα ή διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στον οργανισμό; Αν ναι, 

πότε έγινε η σύστασή του,  πόσα άτομα απασχολούνται,  και ποιος είναι ο ρόλος 

και οι αρμοδιότητες του; 

 

2) Υπάρχει γραπτή πολιτική σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό στον οργανισμό; 

Αν ναι, πότε έγινε, από ποιόν και με ποιο τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε 

πρόσβαση; Αν όχι, που μπορούμε να ανατρέξουμε; 

 

3) Τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού είναι ψηλά στην ατζέντα της ανώτερης 

διοίκησης? Υπάρχουν σαφείς στόχοι για το ανθρώπινο δυναμικό στον 

οργανισμό σας. Δώστε παραδείγματα  

 

4) Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης σχετικά με τη διοίκηση των 

εργαζομένων στον οργανισμό σας? Ποιες είναι οι ανησυχίες σας σχετικά με το 

μέλλον του εργατικού δυναμικού του οργανισμού σας στα επόμενα 5-10 χρόνια;  
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5) Θεωρείτε ότι ο οργανισμός αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες του 

Ανθρώπινου Δυναμικού του σε όλες τις θέσεις για την εκπλήρωση των στόχων 

του; Αν ναι, με ποιους τρόπους;  

 

 

 

2η Κατηγορία Ερωτήσεων 

 

1) Ο Όρος και η  έννοια της Διαχείρισης Ταλέντων χρησιμοποιούνται στον 

οργανισμό σας; Από ποιόν και πότε ξεκίνησε να χρησιμοποιείται? 

 

2) Υπάρχει επίσημη πολιτική για την προσέλκυση/ένταξη/διατήρηση και ανάπτυξη 

Ταλέντου στον οργανισμό σας? Αν ναι πότε έγινε, τι περιλαμβάνει. Αν όχι γιατί 

δεν υπάρχει? Τι θεωρείται ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνει? 

 

3) Με ποιους τρόπους γίνεται η προσέλκυση εργαζομένων στον οργανισμό σας; 

 

4) Ποια είναι τα βήματα που ακολουθεί ο οργανισμός σας για την επιλογή και την 

πρόσληψη ενός υποψηφίου;  

 

5) Υπάρχει διαδικασία εγκλιματισμού των νεοπροσληφθέντων στον οργανισμό; Αν 

ναι, με ποιους τρόπους γίνεται; 

 

6) Εφαρμόζεται κάποιο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων στον 

οργανισμό; 

 

7) Επενδύετε στην μάθηση και ανάπτυξη των εργαζομένων;  Τι ποσοστό από τον 

προϋπολογισμό σας διαθέτετε για την εκπαίδευση και την ανάδειξη των 

ταλέντων στον οργανισμό σας; Υπάρχει υποστήριξη των εργαζομένων από τους 

top managers για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους; Αν ναι, πως; Αν όχι, γιατί 

πιστεύετε ότι δεν γίνεται; 

 

8) Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι τρόποι που θα οδηγούσαν τα ήδη ταλαντούχα 

άτομα στην επιθυμία απόκτησης νέων δεξιοτήτων; Παρέχετε κίνητρα και 



92 
 

οικονομική βοήθεια στους εργαζόμενους ώστε να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες 

τους και να αναδειχθούν πιθανές ικανότητες τους; 

 

9) Υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης των εργαζομένων μέσα στον οργανισμό σας;  

 

10) Διατηρεί ο οργανισμός σας τα ήδη υπάρχοντα ταλέντα; Αν ναι, με ποιους 

τρόπους συμβαίνει αυτό; 

 

 

3η Κατηγορία Ερωτήσεων 

 

 

1) Θεωρείται ότι ο οργανισμός σας είναι ελκυστικός στην απόκτηση εργαζομένων 

με αυξημένες ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρία? Εξηγείστε γιατί? 

 

2) Έχετε εικόνα για την καριέρα, την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες κάθε 

εργαζομένου του οργανισμού; 

 

3) Μπορείτε να εντοπίσετε πως και πόσο κάθε εργαζόμενος συμβάλει άμεσα στην 

επιτυχία του οργανισμού;  

 

4) Είστε ευαισθητοποιημένοι σε ότι αφορά την δέσμευση του εργαζομένου; Με 

ποιες μεθόδους την μετράτε; 

 

5) Έχετε σχέδια διαδοχής για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη εργαζομένων 

υψηλών απαιτήσεων (μελλοντικοί ηγέτες) καθώς και για την εξασφάλιση των 

κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις σε όλο τον οργανισμό; 

 

6) Έχετε ορίσει κάποιους εργαζόμενους στον οργανισμό σας ως κορυφαία 

ταλέντα; Αν ναι με ποια διαδικασία? 

 

7) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση ότι η διατήρηση των ταλέντων στους 

οργανισμούς είναι πλέον απαραίτητη; Φεύγουν αξιόλογα άτομα από τον 

οργανισμό σας? Αν ναι, για ποιους λόγους; 
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8) Με ποιες μεθόδους – πρακτικές αξιοποιούνται τα ταλέντα των εργαζομένων 

στον οργανισμό σας; 

 

 

9) Επηρεάζεται άμεσα ο οργανισμός από την αποχώρηση των ταλέντων του; 

Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα άμεσου πλάνου αντικατάστασης; 

 

 

 


