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ΣΚΟΠΟΣ 

Το εν λόγω μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος ‘Μέθοδοι Έρευνας στη 
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων’ του Α’ εξαμήνου. Αναλυτικότερα, σκοπό του 
μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθείται για την 
στατιστική ανάλυση δεδομένων στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
αλλά και στον γενικότερο κλάδο των κοινωνικών επιστημών. Ως εκ τούτου, το 
μάθημα παρέχει το τεχνικό υπόβαθρο που απαιτείται για την εισαγωγή των 
δεδομένων τα οποία έχουν συλλεχθεί με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου στο 
ανάλογο στατιστικό λογισμικό (SmartPLS), την κατασκευή του εκάστοτε 
ερευνητικού μοντέλου, την μετέπειτα παραγοντική ανάλυση, την αξιολόγηση της 
εσωτερικής αξιοπιστίας και συνοχής του μοντέλου και τέλος την στατιστική 
ανάλυση και τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Για την πληρέστερη 
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κατανόηση των παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από έρευνες στον 
τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, αλλά και διπλωματικές εργασίες 
(ερευνητικές) μεταπτυχιακών αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Επιπροσθέτως, τελικό στόχο αποτελεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η 
συζήτησή τους. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές 
σε επίπεδο πολιτικής επιχείρησης. Συνοπτικά, με το πέρας των μαθημάτων οι 
φοιτητές θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την διεξαγωγή κι ανάλυση 
της δικής τους εμπειρικής έρευνας, κάτι εξαιρετικά πολύτιμο τόσο για την 
ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας, όσο και για τις μετέπειτα ανάγκες 
της εργασίας τους σε πρακτικό επίπεδο ή ακόμα και για την μετάβασή τους σε 
διδακτορικές σπουδές.   
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:  

• Να κατασκευάζουν το εκάστοτε ερευνητικό μοντέλο  

• Να ελέγχουν την εσωτερική αξιοπιστία και συνοχή του ερευνητικού μοντέλου  

• Να πραγματοποιούν στατιστική ανάλυση του ερευνητικού μοντέλου, 

ελέγχοντας τις εκάστοτε υποθέσεις  

• Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα  

• Να παρέχουν συμβουλές σε επίπεδο πολιτικής επιχείρησης  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Κατά τη διδασκαλία του δευτέρου μέρους του μαθήματος, θα πραγματοποιηθούν 8 

διαλέξεις. Κάθε διάλεξη επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα με στόχο την 

πλήρη κατανόησή του. Για τις ανάγκες των μαθημάτων, θα χρησιμοποιηθεί το 

εργαστήριο των Η/Υ του τμήματος της ΟΔΕ, ενώ οι συμμετέχοντες θα εργαστούν 

πάνω σε πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την μελέτη, 

έρευνα και δημοσίευση εμπειρικών ερευνών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δεύτερο Μέρος (Εισηγητής: Παναγιώτης Κλουτσινιώτης) 

Εβδομάδα Περιεχόμενο Βιβλιογραφία 

1 

• Επανάληψη στην Ανάλυση Παραγόντων 
(Exploratory Factor Analysis) με το βοήθεια του 
SPSS 

• Εισαγωγή στο στατιστικό λογισμικό SmartPLS  
• Προετοιμασία Δεδομένων 

Costello and Osborne(2005) 
Reio and Shuck, B. (2015) 
Hair et al. (2014) 
 

2 

• Κατασκευή ερευνητικού μοντέλου  
• EFA με τη χρήση του SmartPLS  
• Εσωτερική αξιοπιστία και συνοχή ερευνητικού 

μοντέλου  

Hair et al. (2014) 
 

3 
• Στατιστική ανάλυση  
• Κριτήρια αποδοχής / απόρριψης ερευνητικών 

υποθέσεων  

 
Hair et al. (2014) 
 

4 
• Στατική ανάλυση (συνέχεια…) 
• Έλεγχος mediation και moderation  
• Multi-group analysis 

Hair et al. (2014) 
 

5 

• Κατασκευή σύνθετων ερευνητικών μοντέλων 
• The two step approach method 
• Πρακτική εφαρμογή με παράδειγμα εμπειρικής 

έρευνας στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα #1 
• Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων 

Hair et al. (2014) 
Mihail and Kloutsiniotis 
(2016a) 

6 
• Πρακτικές εφαρμογές με δύο παραδείγματα 

ερευνών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα 
• Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων  

Mihail and Kloutsiniotis 
(2016b) 
Kloutsiniotis and Mihail 
(2017) 

7 

• Πρακτικές εφαρμογές με δύο παραδείγματα 
ερευνών, τόσο στον τομέα της Ελληνικής 
Μεταποίησης όσο στον τομέα του Ελληνικού 
τουρισμού 

• Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων 

Kloutsiniotis and Mihail 
(2018) 

8 

• Επανάληψη Ύλης 
• Παρουσίαση επιπρόσθετων εμπειρικών ερευνών 

στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
• Παρουσιάσεις φοιτητών 

-- 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Ως προς το Δεύτερο Μέρος (Αξιολογητής: Παναγιώτης Κλουτσινιώτης) 
 
Η συνολική βαθμολογία θα προκύψει μέσα από 1 ατομική εργασία, καθώς κι από 
μία τελική εργασία (απαλλακτική). Πιο συγκεκριμένα… 
 
• Εργασία 1 (βάρος 20%): Η πρώτη εργασία θα κατατεθεί στο τέταρτο μάθημα. Η 

εν λόγω εργασία θα αποτελεί πρακτική εφαρμογή των όσων θα έχουν ειπωθεί 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail (ή στο 
Compus) σε ηλεκτρονική μορφή. Η εργασία βαθμολογείται από 0 μέχρι 10 και 
είναι υποχρεωτική.  

• Εργασία 2 (βάρος 80%): Η δεύτερη εργασία θα αποτελεί πρακτική εφαρμογή 
των όσων θα έχουν ειπωθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων συνολικά, ενώ θα 
πρέπει να αποσταλεί με e-mail (ή στο Compus) σε ηλεκτρονική μορφή. Η 
εργασία βαθμολογείται από 0 μέχρι 10. Σημειώνεται πως η δεύτερη εργασία θα 
είναι απαλλακτική. Συνεπώς, αντί τελικής εξέτασης, οι φοιτητές θα κληθούν να 
αποστείλουν την εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα που θα αναφερθούν στο 
μάθημα. 

• Επισήμανση: Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη συμμετοχή των φοιτητών κατά τη 
διάρκεια όλων των μαθημάτων. 

 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
• Όλο το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε διάλεξη θα αναρτηθεί στο 

Compus.   
• Σημαντικά άρθρα που συνοδεύουν τις διαλέξεις θα αναρτώνται στο Compus.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least 
squares structural equation modeling (PLS-SEM). USA: SAGE.  
 
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: 
Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 10, 1-9. 
 
Kloutsiniotis, P.V., & Mihail, D.M. (2017). Linking innovative human resource 
practices, employee attitudes and intention to leave in healthcare services'. 
Employee Relations, 39, 34-53.  
 



 5 

Kloutsiniotis, P.V., & Mihail, D.M. (2018). The link between perceived High 
Performance Work Practices, employee attitudes and service quality: The mediating 
and moderating role of trust. Employee Relations, 40, 801-821.  
 
Mihail, D.M., & Kloutsiniotis, P.V. (2016a). The effects of high-performance work 
systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece. 
European Management Journal, 34, 424-438.  
 
Mihail, D.M., & Kloutsiniotis, P.V. (2016b). Modeling patient care quality: an 
empirical high- performance work system approach. Personnel Review, 45, 1176-
1199.  
 
Reio Jr, T. G., & Shuck, B. (2015). Exploratory factor analysis: Implications for theory, 
research, and practice. Advances in Developing Human Resources, 17, 12-25. 
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PURPOSE 

The present course continues where the ‘Research Methods in Human Resource 
Management’ of the A’ semester left off. Specifically, the purpose of this course is to 
present the required methodology in order to conduct the statistical analysis in 
social sciences, and specifically in Human Resource Management. Hence, the specific 
course will provide the necessary background for that purpose, which includes the 
data import to the relevant statistical software (SmartPLS), the development of the 
conceptual model, the Exploratory Factor Analysis (EFA), the evaluation of the 
quality criteria of the conceptual model (convergent and discriminant validity), and 
finally the statistical analysis and the validation of the research hypotheses. For the 
better understanding of the preceding subjects, the students will work with “real 
life” data based on studies that have been published in peer-reviewed academic 
journals in the area of Human Resource Management (HRM). Moreover, the 
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ultimate goal of the present course is to provide students with the ability to interpret 
the relevant findings and provide comments and suggestions not only at a 
theoretical level, but also from a policy making perspective. In a nutshell, at the end 
of this course the students will possess all the relevant knowledge and skills in order 
to conduct empirical research.  
 

LEARNING RESULTS 

Upon completion of the course, participants should be able to:  

• Develop the relevant conceptual model  

• Assess the quality criteria of the conceptual model (convergent and discriminant 

validity) 

• Conduct statistical analysis and validate the relevant hypotheses 

• Interpret the findings 

• Provide comments and suggestions from a policy making perspective  

 

TEACHING METHODS  

There will be 8 interactive lectures during the second part of the course. Each lecture 

focuses on one topic in order to be fully understood. All lectures will be conducted in 

the Computer Lab of the department of Business Administration, whereas 

participants will work with “real-life” data that have already being used in previous 

studies and are published in peer-reviewed journals in the area of HRM.  
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COURSE OUTLINE AND STRUCTURE 

Part Two (Instructor: Panagiotis Kloutsiniotis) 

Week Content References 

1 
• Revising Exploratory Factor Analysis (EFA) in SPSS 
• Introduction to the statistical software SmartPLS  
• Data import  

Costello and Osborne(2005) 
Reio and Shuck, B. (2015) 
Hair et al. (2014) 
 

2 

• Develop the relevant conceptual model   
• Conduct EFA through SmartPLS  
• Assess the quality criteria (convergent and 

discriminant validity) of the relevant conceptual 
model  

Hair et al. (2014) 
 

3 
• Perform the required statistical analysis  
• Validation of the research hypotheses   Hair et al. (2014) 

4 
• Statistical analysis (continued…) 
• Control for mediation and moderation effects  
• Multi-group analysis 

Hair et al. (2014) 
 

5 

• Development of complexed conceptual models  
• The two step approach method 
• Case study #1: The HRM effects in the Greek 

healthcare sector 
• Discussion of findings  

Hair et al. (2014) 
Mihail and Kloutsiniotis 
(2016a) 

6 

• Case study #2: The HRM effects in the Greek 
healthcare sector 

• Discussion of findings. Contribution from a policy 
making perspective  

Mihail and Kloutsiniotis 
(2016b) 
Kloutsiniotis and Mihail 
(2017) 

7 

• Case study #3: The HRM effects in the Greek 
manufacturing sector and the Greek hospitality 
sector 

• Discussion of findings. Contribution from a policy 
making perspective 

Kloutsiniotis and Mihail 
(2018) 

8 

• SumUp  
• Presentation of additional papers in the area of 

HRM  
• Students’ presentations 

-- 
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STUDENT EVALUATION 
 
Student evaluation is as follows: 
 
With respect to Part Two (Evaluator: Panagiotis Kloutsiniotis) 
 
The final grade will emerge by one task during the courses, and one final project. 
Specifically…  
 
• Task 1 (20% weight): The first compulsory task will be submitted at the 4th week 

of the lectures. The subject of this specific task will include all the topics that will 
have been discussed during the lectures, and should be sent via e-mail (or 
uploaded to compus) in electronic form. The task is rated from 0 to 10.   

• Task 2 (80% weight): The second and final task will include all the topics that will 
have been discussed during the lectures, and should be sent via e-mail (or 
uploaded to compus) in electronic form. The task is rated from 0 to 10. It should 
be noted that the specific task will be a larger project which will cover the course 
outline. As a result, this project will be used in order to evaluate student’s overall 
performance. In other words, no written exams will be necessary for the B’ part 
of the course. 

• *** students will also be evaluated based on their class participation during the 
courses.  

 
HELPING MATERIAL 
 
• The material that will be used in every lecture will be uploaded on Compus.  
• Important articles accompanying the lectures will be posted on Compus.   
 
BIBILIOGRAPHY 
 
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least 
squares structural equation modeling (PLS-SEM). USA: SAGE.  
 
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: 
Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 10, 1-9. 
 
Kloutsiniotis, P.V., & Mihail, D.M. (2017). Linking innovative human resource 
practices, employee attitudes and intention to leave in healthcare services'. 
Employee Relations, 39, 34-53.  
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Kloutsiniotis, P.V., & Mihail, D.M. (2018). The link between perceived High 
Performance Work Practices, employee attitudes and service quality: The mediating 
and moderating role of trust. Employee Relations, 40, 801-821.  
 
Mihail, D.M., & Kloutsiniotis, P.V. (2016a). The effects of high-performance work 
systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece. 
European Management Journal, 34, 424-438.  
 
Mihail, D.M., & Kloutsiniotis, P.V. (2016b). Modeling patient care quality: an 
empirical high- performance work system approach. Personnel Review, 45, 1176-
1199.  
 
Reio Jr, T. G., & Shuck, B. (2015). Exploratory factor analysis: Implications for theory, 
research, and practice. Advances in Developing Human Resources, 17, 12-25. 
 
 


