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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθείται 
για την διεξαγωγή έρευνας πεδίου (field research) 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 διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της ανασκόπησης 
της βιβλιογραφίας, της διατύπωσης των ερευνητικών υποθέσεων, της κατασκευής 
του ερωτηματολογίου, της τελικής διαλογής των πρωτογενών δεδομένων (data 
screening) μέσω του κατάλληλου στατιστικού λογισμικού (π.χ. SPSS) και τέλος της 
στατιστικής ανάλυσης κι επεξεργασίας. Για την πληρέστερη κατανόηση των 
παραπάνω ενοτήτων, θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα, όπως επιστημονικές 
έρευνες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές αλλά και 
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διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Συνοπτικά, με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές θα διαθέτουν 
όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την διεξαγωγή 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 πραγματοποιήσουν αποτελεσματική βιβλιογραφική ανασκόπηση (literature 

review) 

• Να αναπτύσσουν τις ερευνητικές υποθέσεις καθώς και το αντίστοιχο 

ερευνητικό μοντέλο   

• Να κατασκευάσουν το όργανο μέτρησης (ερωτηματολόγιο) 

• Να εισάγουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα στο αντίστοιχο στατιστικό 

λογισμικό (Πρακτικές εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης) 

• Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα  

• Nα διεξάγουν τη δική τους εμπειρική έρευνα / διπλωματική εργασία 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Κατά τη διδασκαλία, θα πραγματοποιηθούν 4 διαλέξεις. Κάθε διάλεξη 

επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα με στόχο την πλήρη κατανόησή του. Για 

τις ανάγκες των μαθημάτων, 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 

Εβδομάδα Περιεχόμενο Βιβλιογραφία 

1 

• Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα 
• Δομή επιστημονικής έρευνας 
• Τα 10 βήματα δημιουργίας κι ανάπτυξης ενός 

ερευνητικού μοντέλου 
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
• Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων 
• Παραδείγματα   

Δημητριάδη (2000) 
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015) 
Sekaran & Bougie (2016) 

2 

• Ανάπτυξη ερευνητικού μοντέλου και υποθέσεων 
εργασίας 

• Δημιουργία ερωτηματολογίου 
• Εισαγωγή δεδομένων στο SPSS  
• Case screening 

1. Missing data 
2. Unengaged responses 
3. Outliers 

• Variable screening 
1. Skewness & Kurtosis 
2. Reverse-coded questions 

Podsakoff et al. (2003) 
Bradburn et al. (2004) 
Argyrous, G. (2011) 
Field, A. (2009) 
Kim, H-Y. (2013) 
 

3 

• Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory 
Factor Analysis) με το βοήθεια του SPSS 
1. Convergent validity 
2. Discriminant validity 
3. Reliability 

• Εφαρμογή με πραγματικά δεδομένα 

Costello & Osborne (2005) 
Reio & Shuck, B. (2015) 
Treiblmaier et al. (2010) 
Mihail & Kloutsiniotis (2016a, 
2016b) 

4 
• Exploratory Factor Analysis (Συνέχεια)  
• Παραδείγματα 
• Ολοκλήρωση Ύλης 

Mihail & Kloutsiniotis (2016a, 
2016b) 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Η βαθμολογία θα προκύψει μέσα από 1 ατομική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, η εν 
λόγω εργασία θα αποτελεί πρακτική εφαρμογή των όσων θα έχουν ειπωθεί κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων, ενώ θα πρέπει να ανεβεί στο Compus σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η εργασία βαθμολογείται από 0 μέχρι 10. 
 
Επισήμανση: Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη συμμετοχή των φοιτητών κατά τη 
διάρκεια όλων των μαθημάτων. 
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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 
 
Ελληνική  
 
Δημητριάδη (2000). Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας. Εκδόσεις Interbooks 
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς Γίνεται μία Επιστημονική Εργασία. Εκδόσεις Κρητική 
 
Field, A. (2016). Η Διερεύνηση της Στατιστικής με τη Χρήση του SPSS της IBM. 
Εκδόσεις Προπομπός 
 
Ξενόγλωσση 
 
Argyrous, G. (2011). Statistics for research: with a guide to SPSS (3rd ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications. 
 
Bradburn, N.M., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Asking Questions: The Definitive 
Guide to Questionnaire Design. Wiley. 
 
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. 
 
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: SAGE. 
 
Kim, H-Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal 
distribution  using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry and Endodontics, 38, 
52–54.  
 
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.  
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Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., & Podsakoff, N.P. (2003). Common 
method bias in behavioral research: a critical review of the literature and 
recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879–903.  
 
Reio Jr, T. G., & Shuck, B. (2015). Exploratory factor analysis: Implications for theory, 
research, and practice. Advances in Developing Human Resources, 17, 12-25. 
 
Sekaran, U. and Bougie, R. (2016). Research Methods for Business – A Skill-Building 
Approach (7th Edition). Wiley 
 
Treiblmaier, H., & Filzmoser, P. (2010). Exploratory factor analysis revisited: How 
robust methods support the detection of hidden multivariate data structures in IS 
research. Information & management, 47, 197-207. 
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PURPOSE 

The purpose of this course is to present the required methodology in order to 
conduct empirical research in social sciences, and specifically in Human Resource 
Management. Hence, the specific course will provide the necessary background for 
that purpose, which includes the literature review, the hypotheses stipulation, the 
development of the relevant questionnaire, the data screening of the collected data 
through the appropriate statistical software (e.g., SPSS), and finally the statistical 
analysis. For the better understanding of the preceding subjects, the students will 
work with “real life” data. Moreover, participants will find really helpful the 
presentation of published papers in peer-reviewed academic journals, as well as 
dissertations of MBA graduates of the University of Macedonia. 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. 
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LEARNING RESULTS 

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

• Perform a sound literature review  

• Develop the hypotheses and the relevant conceptual model  

• Develop the relevant instrument (questionnaire) 

• Import and analyze data in the appropriate statistical software (e.g., SPSS) 

• Present the results / findings    

• Conduct their own empirical research / dissertation  

 

TEACHING METHODS  

There will be 4 interactive lectures. Each lecture focuses on one topic in order to be 

fully understood. Participants will work with “real-life” data that have already being 

used in previous studies and are published in peer-reviewed journals.  

 

COURSE OUTLINE AND STRUCTURE 

Week Content Readings 

1 

• Introduction to Research Methodology  
• Structure of a research paper  
• The 10 steps in developing a conceptual model  
• Literature Review 
• Hypotheses Stipulation 
• Examples 

Δημητριάδη (2000) 
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015) 
Sekaran & Bougie (2016) 

2 

• Development of the conceptual model and the 
relevant hypotheses 

• Questionnaire development 
• Importing data to SPSS 
• Case screening 

1. Missing data 
2. Unengaged responses 
3. Outliers 

• Variable screening 
1. Skewness & Kurtosis 
2. Reverse-coded questions 

Podsakoff et al. (2003) 
Bradburn et al. (2004) 
Field, A. (2016) 
Argyrous, G. (2011) 
Field, A. (2009) 
Kim, H-Y. (2013) 

3 
• Introduction to Exploratory Factor Analysis (EFA) 

with the help of SPSS  
1. Convergent validity 

Costello & Osborne (2005) 
Reio & Shuck, B. (2015) 
Treiblmaier et al. (2010) 
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2. Discriminant validity 
3. Reliability 

• Application with “real-life” data 

Mihail & Kloutsiniotis (2016a, 
2016b) 

4 

• EFA (Continued)  
• Examples 
• Sum Up 
 

Costello & Osborne (2005) 
Reio & Shuck, B. (2015) 
Treiblmaier et al. (2010) 
Mihail & Kloutsiniotis (2016a, 
2016b) 

 
STUDENT EVALUATION 
 
The final grade will emerge by one task. Specifically, the subject of this specific task 
will include all the topics that will have been discussed during the lectures, and 
should be uploaded to compus in electronic form. The task is rated from 0 to 10.  
 
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 
 
Greek  
 
Δημητριάδη (2000). Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας. Εκδόσεις Interbooks 
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς Γίνεται μία Επιστημονική Εργασία. Εκδόσεις Κρητική 
 
Field, A. (2016). Η Διερεύνηση της Στατιστικής με τη Χρήση του SPSS της IBM. 
Εκδόσεις Προπομπός 
 
 
English 
 
Argyrous, G. (2011). Statistics for research: with a guide to SPSS (3rd ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications. 
 
Bradburn, N.M., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Asking Questions: The Definitive 
Guide to Questionnaire Design. Wiley. 
 
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. 
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Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: SAGE. 
 
Kim, H-Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal 
distribution  using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry and Endodontics, 38, 
52–54.  
 
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.  
 
Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., & Podsakoff, N.P. (2003). Common 
method bias in behavioral research: a critical review of the literature and 
recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879–903.  
 
Reio Jr, T. G., & Shuck, B. (2015). Exploratory factor analysis: Implications for theory, 
research, and practice. Advances in Developing Human Resources, 17, 12-25. 
 
Sekaran, U. and Bougie, R. (2016). Research Methods for Business – A Skill-Building 
Approach (7th Edition). Wiley 
 
Treiblmaier, H., & Filzmoser, P. (2010). Exploratory factor analysis revisited: How 
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