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Περίληψη 

 

Με την παρούσα έρευνα εξετάζεται η επίδραση των High Performance Work 

Systems(HPWS) στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία καθώς και 

στην οργανωσιακή τους δέσμευση. Επιπλέον διερευνάται η σχέση μεταξύ της 

ικανοποίησης από την εργασία και της οργανωσιακής δέσμευσης με την ποιότητα των 

υπηρεσιών. Το Partial Least Squares (PLS) Structual Equation Modeling (SEM) 

χρησιμοποιήθηκε σε ένα δείγμα 256 εργαζομένων στις τέσσερις συστημικές 

ελληνικές τράπεζες του Nομού Θεσσαλονίκης.  

Τα ευρήματα απέδειξαν ότι τα  HPWS επιδρούν θετικά στις στάσεις των 

εργαζομένων, δηλαδή στην ικανοποίηση από την εργασία και στην οργανωσιακή 

δέσμευση. Επιπλέον μέσα από την έρευνα , προκύπτει ότι η οργανωσιακή δέσμευση 

συνδέεται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και μάλιστα η σχέση αυτή κρίνεται 

και στατιστικά σημαντική. Από την άλλη πλευρά όπως προκύπτει ,η ικανοποίηση από 

την εργασία συνδέεται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών χωρίς όμως η σχέση 

αυτή να θεωρείται στατιστικά σημαντική. 

Επίσης , μέσα από το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ανακύπτει πως η οργανωσιακή 

δέσμευση μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των 

υπηρεσιών. 

Τέλος, σκιαγραφούνται οι επιπτώσεις από τη διαχείριση των HPWS στις στάσεις των 

εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής απόδοσης, 

εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή δέσμευση. 
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Abstract 

 

This study investigates the effect of High Performance Work Systems (HPWS) on 

employees’ satisfaction and organizational commitment. It also explores the 

relationship between work satisfaction and organizational commitment with quality of 

service. Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modeling (SEM) was used 

on a sample of 256 employees in the four systemic Greek banks in Thessaloniki. 

The findings have shown that HPWS have a positive impact on employees’ attitudes, 

like job satisfaction and organizational commitment. In addition, research shows that 

organizational commitment is positively linked to the quality of services, and this 

relationship is also considered statistically significant. On the other hand, job 

satisfaction  is positively linked to the quality of services, but this relationship is not 

considered statistically significant. 

Also, from the model used, it arises that the organizational commitment interferes 

with the relationship between HPWS and service quality. 

Finally, the implications of the management of HPWS in the attitudes of employees in 

the banking sector are outlined. 

 

Key words: High performance work systems, job satisfaction, organizational 

commitment. 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Πίνακας περιεχομένων 
Ευχαριστίες………………………………………………………………………………………………………………………………………….II 

Περίληψη……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III 

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1……………………………………………………………………………………………………………………………………….1 

Εισαγωγή…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας…………………..…………………………………………………………….3 

2.1 Συστήματα Εργασίας Υψηλής Απόδοσης (HPWS)……………………………………………………………………………………3 

2.2 Εργασιακή Ικανοποίηση……………………………………………………………………………………………………………………………..7 

2.3 Οργανωσιακή Δέσμευση……………………………………………………………………………………………………………………………9 

2.4 Υποθέσεις…………………………………………………………………………………………………………………………………….11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ............................................................................................................... 17 

3.1 Δείγμα Έρευνας ............................................................................................................................ 17 

3.2 Εργαλείο Έρευνας ........................................................................................................................ 17 

3.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας ............................................................................................. 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................................................. 19 

4.1 Δημογραφικά Στοιχεία Έρευνας .................................................................................................. 19 

4.2 Παρουσίαση των Ευρημάτων της Έρευνας .................................................................................. 22 

4.3 Μέτρα........................................................................................................................................... 22 

4.3.1 Job satisfaction ..................................................................................................................... 22 

4.3.2 Organizational commitment ................................................................................................. 23 

4.3.3 Service quality ....................................................................................................................... 23 

4.4 Στατιστικό μοντέλο ...................................................................................................................... 23 

4.5 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία .......................................................................................................... 24 

4.6 Αποτελέσματα .............................................................................................................................. 25 

4.7 Αξιολόγηση Ευρημάτων της Έρευνας –Σύνδεση με τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ................. 26 

4.8 H Αξιολόγηση των Δημογραφικών χαρακτηριστικών .................................................................. 28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ...................................................................................... 29 

5.1 Συμπεράσματα –Προτάσεις ......................................................................................................... 29 

5.2 Περιορισμοί Έρευνας ................................................................................................................... 31 

5.3 Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας ................................................................................................ 32 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................................... 33 

Ξενόγλωσση ....................................................................................................................................... 33 

Ελληνική ............................................................................................................................................. 44 

Διαδίκτυο ........................................................................................................................................... 44



 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 
Η χρησιμότητα των HPWS μπορεί να εξηγηθεί μέσα από το επιχείρημα των Datta,  

Guthrie,and Wright (2005,p.136) ,όπου τα HPWS ενισχύουν τις δεξιότητες, τη 

δέσμευση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποτελούν πηγή ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , σε αντίθεση με 

τις μεμονωμένες πρακτικές των HR. Τα HPWS είναι σχεδιασμένα να δίνουν μια 

ώθηση στις προσπάθειες των εργαζομένων (Datta et al., 2005). Μελέτες έχουν δείξει 

την χρησιμότητα των HPWS και τη συνεισφορά τους στην επιχειρησιακή απόδοση, 

(Capepelli and Newmark, 2001). Είναι γεγονός ότι αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί 

με τα HPWS. 

 Όμως παρ’ όλα τα ευρήματα τα οποία αφορούν τη θετική συνεισφορά των HPWS 

στην απόδοση της οργάνωσης, αλλά και στην ευημερία των εργαζομένων, 

διακρίνουμε ένα κενό στη βιβλιογραφία. Το κενό αυτό αφορά τον μηχανισμό μέσω 

του οποίου οι πρακτικές των HRM  (όπως και των HPWS), επηρεάζουν την απόδοση 

(Takeuchi et al., 2007, p.1069; Zhang and Morris, 2014, p.69). 

Σκοπός τη παρούσας έρευνας είναι να δούμε , πως η διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

επιδρά στις στάσεις και στις συμπεριφορές των εργαζομένων και πως στη συνέχεια 

αυτές επιδρούν στην απόδοση του οργανισμού (Guest, 2011). Συγκεκριμένα θα 

ελέγξουμε πως τα  HPWS επηρεάζουν την απόδοση μέσω της εργασιακής 

ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης. Πρόκειται για τη διερεύνηση του 

«μαύρου κουτιού» των διεργασιών δηλαδή, μέσω των οποίων τα HPWS συμβάλλουν 

στην απόδοση ενός οργανισμού (Mao et al.,2013).  

Ορμώμενοι από το κενό που υπάρχει θα  μελετήσουμε το μηχανισμό των HPWS στον 

τραπεζικό κλάδο. Ελέγχουμε τις αιτιώδεις σχέσεις που υπάρχουν σε ένα μοντέλο που 

συνδέει τα HPWS με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση. 

Καθώς και τις σχέσεις των παραπάνω στάσεων με την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Για τις ανάγκες της έρευνας συγκεντρώθηκαν 256 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που λειτουργούν σήμερα στο ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συγκεκριμένα το δείγμα συγκεντρώθηκε από 22 

υποκαταστήματα των τραπεζών αυτών στη Θεσσαλονίκη. 
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Η εργασία δομείται αρχικά με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τα HPWS , 

την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση. Επίσης στην ενότητα 

αυτή καθορίζονται και οι υποθέσεις της έρευνας. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζουμε τη 

μεθοδολογία της έρευνας και συγκεκριμένα το δείγμα, τα εργαλεία και τη διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων. Στο τέταρτο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας 

ενώ στο πέμπτο μέρος εντάσσουμε τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς και τις 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

2.1 Συστήματα Εργασίας Υψηλής Απόδοσης (HPWS)  
Τα HPWS είναι ένα σύνολο μοναδικών αλλά αλληλοεξαρτώμενων πρακτικών 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRM), που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης. Συνήθως περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την 

ομαδική εργασία, την αυτονομία της εργασίας και τις πρακτικές που βελτιστοποιούν 

τις δεξιότητες, τα κίνητρα και τις ευκαιρίες των εργαζομένων να ασκούν διακριτική 

ευχέρεια. (Appelbaum, Baily, Berg and Kalleberf, 2010). 

Η γενική άποψη υποστηρίζει ότι τα HPWS προωθούν θετικά αποτελέσματα των 

εργαζομένων, όπως ικανοποίηση από την εργασία, δέσμευση, εμπιστοσύνη και 

ψυχολογική υγεία (Van De Voorde, Paauwe and Van Veldhoven, 2012). 

Τα HPWS προέκυψαν μέσα από την προσπάθεια των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

της βόρειας Αμερικής να αναπτύξουν τη δική τους εκδοχή, όσον αφορά το είδος των 

προηγμένων εργασιακών συστημάτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τη 

«λιτή παραγωγή» των Ιαπώνων την «ευέλικτη εξειδίκευση» των Ιταλών, τη 

«διαφοροποιημένη παραγωγή» των Γερμανών και το « κοινωνικοτεχνικό σύστημα» 

των Σουηδών (Appelbaum and Batt, 1994). 

Μεταξύ των διαλόγων των θεωρητικών που αφορούν τη συμβολή της διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού στην απόδοση της επιχείρησης το μεγαλύτερο μέρος 

εστιάζεται γύρω από τα Συστήματα Εργασίας Υψηλής Απόδοσης (High Performance 

Work Systems) (Boxall,2012). 

Τα συστήματα εργασίας επιτρέπουν τις καθημερινές εργασίες να λειτουργούν με 

συντονισμένο τρόπο και να παρέχουν ένα βασικό πλαίσιο για την παραγωγή 

υπηρεσιών ή προϊόντων (Alex Burke,2017). 

Ένα HPWS είναι μια συλλογική προσπάθεια και σχεδιάζεται όταν για ένα 

συγκεκριμένο έργο απαιτούνται περισσότερα από ένα άτομα προκειμένου να το 

ολοκληρώσουν. Τα HPWS ενσωματώνουν τεχνολογία, πληροφορίες και 

επιχειρησιακούς πόρους για τη δημιουργία υπηρεσιών ή προϊόντων για εξωτερικούς 

και εσωτερικούς πελάτες.  
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Όλα τα συστήματα εργασίας περιέχουν μια σειρά στοιχείων που επηρεάζουν το 

σύστημα εργασίας. Τα στοιχεία είναι αλληλένδετα και λειτουργούν μαζί για να 

δημιουργήσουν ένα ολόκληρο σύστημα.  Αυτά τα στοιχειά περιλαμβάνουν τον 

εργαζόμενο, το καθήκον, τη δομή του οργανισμού, τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες 

γραμμές του οργανισμού και τις ηγετικές πρακτικές του οργανισμού. Ο εργαζόμενος 

μπορεί να είναι υπάλληλος ή σύμβουλος εργαζόμενος. Το καθήκον αυτό 

περιλαμβάνει το τι πρέπει να γίνει και πως πρέπει να επιτευχθεί το έργο. Η δομή του 

οργανισμού περιλαμβάνει τα άτομα, τους ρόλους στην εταιρία και τον τρόπο με τον 

οποίο σχετίζονται οι ρόλοι όσον αφορά το έργο που πρέπει να γίνει. Οι κανόνες και 

δηλώσεις που υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η 

εργασία. Οι ηγετικές πρακτικές στο πλαίσιο του οργανισμού ελέγχουν και 

κατευθύνουν την υλοποίηση του συστήματος εργασίας και βοηθούν στη διατήρηση 

της εστίασης και των κινήτρων (Alex Burke, 2017). 

Η συναίνεση μεταξύ των ερευνητών ακολουθεί το μοντέλο HRM με δυνατότητα 

ευκαιριών – κινητοποίησης (AMO: Ability, Motivation, Opportunity), (Appelbaum et 

al., 2000, Jiang, Lepak & Baer, 2012). 

Το μοντέλο AMO δείχνει ότι ένα αποτελεσματικό καθεστώς HPWS θα πρέπει να 

σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις εργασιακές ικανότητες των εργαζομένων να βελτιώσει 

τα κίνητρα των εργαζομένων να αποδίδουν καλύτερα και να προσφέρει ευκαιρίες 

στους εργαζομένους να ασκούν διακριτική ευχέρεια.  

Τα HPWS ενσωματώνουν πρακτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων, των κινήτρων και της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού με 

τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να αποτελέσουν πηγή βιώσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για έναν οργανισμό (Datta et al. ,2005). Αφορά ένα σύστημα που 

παρέχει στους εργαζόμενους την ευκαιρία για συμμετοχή σε ουσιαστικές αποφάσεις, 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εργαζομένων και τους παρέχει κίνητρα για να 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων (Appelbaum et al., 2000). 

Σύμφωνα με τους Nadler και Gerstein (1992) τα HPWS λειτουργούν ως τρόπος 

σκέψης  των οργανισμών. Λειτουργούν ως μέσο για τη δημιουργία κουλτούρας που 

δίνει έμφαση στην απόδοση. Εμφυσούν στους ανθρώπους ενός οργανισμού έναν 

τρόπο σκέψης για την απόδοση, αλλά και τη βελτίωσή της (Armstrong,2009). 
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Αποτελεί το μέσο επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων και την εφαρμογή της 

ανταγωνιστικής στρατηγικής μιας επιχείρησης (Becker and Heselid, 1998). 

Γενικά μέχρι τώρα υπάρχει ένα σύνολο εμπειρικών μελετών το οποίο συνδέει τα 

HPWS με πολλούς παράγοντες της επιχείρησης (Combs et al., 2006), όπως για 

παράδειγμα η μείωση του κύκλου εργασιών και η αυξανόμενη παραγωγικότητα στον 

μεταποιητικό τομέα των U.S. 

Ενώ άλλες εμπειρικές μελέτες δίνουν έμφαση στη βιομηχανία και σε διάφορες 

περιοχές (e.g., Datta et al., 2005; Delery and Doty, 1996; Messersmith and Guthrie, 

2010) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (e.g., Klaas et al., 2012; Torre and Solari 2012)  ή 

και στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου της φροντίδας υγείας 

(e.g., Bonias et al., 2010; Leggat et al.,2010,2011; Young et al., 2010; Bartram et al., 

2012; Ang et al., 2013; Zhang et al., 2013; Bartram et al., 2014; Fan et al., 2014)  και 

της φιλοξενίας (e.g., Alleyne et al., 2006; Chand, 2010). 

Επίσης, οι Shen et al.(2014) ανακαλύπτουν πως τα HPWS επηρεάζουν άμεσα και 

έμμεσα την απόδοση των εργαζομένων. 

Επίσης οι Cooke et al.(2016) υποστηρίζουν πως τα HPWS μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μια πηγή εργασίας η οποία επηρεάζει θετικά την ελαστικότητα 

και σε μεταγενέστερο στάδιο τη δέσμευση των εργαζομένων. Ακόμη οι Huang et al 

(2016)  συντηρούν εμπειρικά γεγονότα για να δείξουν την επιρροή των HPWS στην 

ευεξία των εργαζομένων και στην συμμετοχική δουλειά. Οι Elorza et al. (2016) 

προσπαθούν να καταλάβουν πως η Διοίκηση και οι προοπτικές των εργαζομένων των 

HPWS σχετίζονται με την διακριτική συμπεριφορά των εργαζομένων. Ο Chang 

(2015), εξετάζει τη διαδικασία με την οποία συνδέονται τα  HPWS και η οργανωτική 

αμφιδεξιότητα με την ενσωμάτωση των SHRM, του ανθρώπινου κεφαλαίου και τις 

προοπτικές του κοινωνικού κεφαλαίου.  

Οι Topic et al. (2016) τόνισαν το πιθανό μειονέκτημα των HPWS στην ενίσχυση του 

άγχους, όμως δεν έχει βρεθεί κάτι προκειμένου να στηρίξει αυτή την υπόθεση. 

Τα HPWS ορίζονται ως ένας εξειδικευμένος συνδυασμός HR πρακτικών, δομών 

εργασίας και διαδικασιών που μεγιστοποιούν τη γνώση των εργαζομένων, τις 

δεξιότητες, την δέσμευση και την ευελιξία (Bohlander & Shell, 2007, p.690). 
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Γενικά τα HPWS σχετίζονται με την αύξηση της παραγωγικότητας, την απόδοση της 

οργάνωσης και τον μειωμένο κύκλο εργασιών (e.g., Datta et al., 2005; Delaney & 

Huselid, 1996; Delerey & Doty, 1996; Huselid, 1995; Ichniowski & Shaw, 1999; 

Messeysmith & Guthrie, 2010; Torre & Solari, 2012) 

Οι Shin & Kohrad (2014) μελετούν θέματα διαφορετικής νομοτέλειας μεταξύ 

οργανωτικής απόδοσης και HPWS και υποστηρίζουν πως τα παλαιότερα συστήματα 

συμβάλλουν θετικά στην μεταγενέστερη παραγωγικότητα.  

Επίσης οι Wu et al (2015) ερευνούν τη σχέση απόδοσης και HPWS σε εταιρίες 

διαφορετικού μεγέθους  (όπως μικρές, μεσαίες, και μεγάλες επιχειρήσεις). 

Όμως παρ’ όλα τα ευρήματα τα οποία αφορούν τη θετική συνεισφορά των HPWS 

στην απόδοση της οργάνωσης, αλλά και στην ευημερία των εργαζομένων, 

διακρίνουμε ένα κενό στη βιβλιογραφία.  

Το κενό αυτό αφορά τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι πρακτικές των HRM  (όπως 

και των HPWS), επηρεάζουν την απόδοση (Takeuchi et al., 2007, p.1069; Zhang and 

Morris, 2014, p.69). 

Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, πως η διοίκηση ανθρώπινων πόρων επιδρά στις στάσεις 

και στις συμπεριφορές των εργαζομένων και πως στη συνέχεια αυτές επιδρούν στην 

απόδοση του οργανισμού (Guest, 2011). 

Στο πλαίσιο της παραπάνω κατεύθυνσης οι ερευνητές μελετούν την πολυπλοκότητα 

της διαδικασίας η οποία συχνά αναφέρεται ως το μαύρο κουτί (black box), (e.g., 

Becker and Heselid, 2006; Kinnie et al., 2005; Messersmith et al., 2011; Sels et al., 

2006). 

Κάποιοι ερευνητές προσπαθούν να ξεκλειδώσουν το μαύρο κουτί χρησιμοποιώντας 

είτε την κοινωνική άποψη (Blaw, 1964), είτε τις θεωρίες ενός ψυχολογικού 

συμβολαίου (Rousseau, 1990) και κυρίως τη νόρμα της αβεβαιότητας (Takeuchi et 

al., 2009; Zhang & Li, 2009; Gong et al., 2010; Wei et al., 2010; Giannikis and 

Nikandrou, 2013). 

Σχετικά λίγα δεδομένα υπάρχουν μεταξύ των πρακτικών ΔΑΠ της αντίληψης των 

εργαζομένων για αυτές (Paauwe and Baselie, 2005). 
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Μήπως λοιπόν θα πρέπει η διοίκηση να επηρεάσει τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις 

συμπεριφορές των εργαζομένων έτσι ώστε να επιτύχει υψηλά αποτελέσματα στην 

οργάνωση της όπως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; 

Είναι αντιληπτό με βάση τη μελέτη της βιβλιογραφίας που μελετήθηκε παραπάνω 

πως τα HPWS μπορούν να χειριστούν τις συμπεριφορές των εργαζομένων έτσι ώστε 

να ενισχύσουν την απόδοση τους.  

Αυτό που απομένει να διερευνήσουμε είναι τις στάσεις οι οποίες είναι δυνητικά 

σημαντικές μεταβλητές μέσα στο μαύρο κουτί της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού 

(Macky and Boxall, 2007). 

Θα μελετήσουμε τον ρόλο που παίζουν οι στάσεις των εργαζομένων (εργασιακή 

ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση) στη διαμεσολαβητική σχέση μεταξύ 

HPWS και οργανωσιακών αποτελεσμάτων.  

2.2 Εργασιακή Ικανοποίηση 
Σύμφωνα με τον Gefin (2006), η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί τη σημαντικότερη 

στάση σε έναν οργανισμό. Η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως ένας 

συνδυασμός ψυχολογικών, φυσιολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που 

προκαλούν το άτομο στο να πει εάν είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του (Long 

& Swortzel, 2007). 

Σύμφωνα με τον Bradey (2001)  η εργασιακή ικανοποίηση, ορίζεται ως μια 

συναισθηματική και αποτελεσματική απαίτηση ενός ατόμου από τη δουλειά του. 

Αυτά τα συναισθήματα δεν περιορίζονται στο μισθό, αλλά μπορούν επίσης να 

περιλαμβάνουν παράγοντες όπως ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται και αποτιμώνται από τη διοίκηση και ο βαθμός στο οποίο η εταιρία 

λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία τους χωρίς να ξεχνάει οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα 

κίνητρα.  

Οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία τους, αξιοποιούν το 

χρόνο τους, φέρνουν καινοτομίες, δυναμισμό και προσπάθεια στην εργασία τους με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε υψηλή παραγωγικότητα (Scott, 2004). 
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Κατά τον Kousteliou (2001), η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί ένα εξαιρετικά 

ενδιαφέρον πεδίο για πολλούς ερευνητές, προκειμένου να μελετήσουν την εργασιακή 

προσέγγιση των εργαζομένων.  

Εξαιτίας της καλύτερης παρουσίασης που είχαν στο να εμφανίσουν ικανοποιημένους 

εργαζόμενους και να νιώθουν ολοκληρωμένοι, είναι ύψιστης σημασίας οι οργανισμοί 

να προσπαθούν να πετύχουν τους επιθυμητούς στόχους τους αυξάνοντας την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Αντίστοιχα ο Amstrong (2006), βλέπει την 

ικανοποίηση από την εργασία ως μια στάση, των συναισθημάτων αλλά και των 

διαθέσεων που έχουν οι άνθρωποι για τη δουλεία τους. 

Η ικανοποίηση από την εργασία έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζει σημαντικά την 

απουσία, τον κύκλο εργασιών, την απόδοση της εργασίας και την ψυχολογική 

δυσκολία (Chen et al., 2006; Spector, 1997). 

Μια άλλη τοποθέτηση αναφέρει πως η ικανοποίηση από την εργασία, βρίσκεται στην 

καρδιά της προσέγγισης των HPWS (Mihail & Kloutsiniotis, 2016). 

Πράγματι έχει υποστηριχθεί ότι η διακριτική προσπάθεια είναι ένα από τα κλειδιά για 

την κατανόηση των δεσμών μεταξύ των πρακτικών και των HPWS και της 

οργανωσιακής απόδοσης (CIDD/EEF, 2003. p. 15), η οποία εξαρτάται από τη 

βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης, της οργανωσιακής δέσμευσης και των 

κινήτρων.  

Αυτή η θέση ευθυγραμμίζεται με τη δομή του ΑΜΟ (κίνητρα, ικανότητες και 

ευκαιρίες) που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα (Appelbaum et al., 2000), η 

οποία τροφοδοτεί άμεσα και τα τρία στοιχεία, δηλαδή την εργασιακή ικανοποίηση, 

την οργανωσιακή δέσμευση και κίνητρα, και υποστηρίζει το γεγονός ότι τα HPWS θα 

δημιουργήσουν υψηλή εξειδίκευση, αφοσιωμένους και εξουσιοδοτημένους 

εργαζόμενους οι οποίοι θα αισθάνονται την αξία τους και θα απολαμβάνουν 

υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση. 

Αρκετοί καθοριστικοί παράγοντες ικανοποίησης από την εργασία έχουν καθιερωθεί 

σε προηγούμενες έρευνες όπως συστήματα οργανωσιακής ανταμοιβής, κατανομής 

ενέργειας, ατομικές διαφορές, αυτοεκτίμηση κ.τ.λ. (e.g. Chen and Silverthrone, 

2008). Έτσι λοιπόν όταν οι εργαζόμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι, τείνουν να 

αλλάξουν και να αναζητούν ικανοποίηση κάπου αλλού. 
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Η εργασιακή ικανοποίηση επηρεάζει τις συμπεριφορές των εργαζομένων σε διάφορες 

φάσεις της καθημερινής του εργασίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζει και εργασιακή 

απόδοση (Purcell and Hutchinson, 2007). 

Η σπουδαιότητα ης ικανοποίησης από την εργασία προκύπτει και από τα λεγόμενα 

τους Guest (1997), όπου θεωρεί ότι τα  HPWS αντιμετωπίζουν την ικανοποίηση των 

εργασιακών αναγκών ως αυτοσκοπό. 

Οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην 

καριέρα τους, διότι βελτιώνουν τις υπάρχουσες δεξιότητες αλλά και αποκτούν νέες 

(Garcia – Chas et al., 2014). 

Τα HPWS επιτρέπουν μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με αποτέλεσμα να 

έχουμε υψηλότερη ασφάλεια των εργαζομένων και σε ένα πιο στενό πλαίσιο 

συνδέουν την απόδοση και τις ανταμοιβές των εργαζομένων. Οι παραπάνω 

παράγοντες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τους εργαζόμενους στο να είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους μέσω των  HPWS (Messrsmith et 

al., 2011). 

2.3 Οργανωσιακή Δέσμευση 
Στη ρευστή μεταμοντέρνα εποχή μας όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η «μονιμότητα 

του εφήμερου» (Bauman, 2006), ο ίδιος ο όρος δέσμευση ηχεί ξεπερασμένος, 

απομεινάρι μιας εποχής κατά την οποία τα συμβόλαια που συνάπτονταν από τους 

ανθρώπους, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, περιείχαν αν όχι 

μια ρήτρα, τουλάχιστον μια ελπίδα ισοβιότητας (Ιορδάνογλου, 2008).  

Η δέσμευση μπορεί να οριστεί ως «η συναισθηματική και διανοητική αφοσίωση στον 

οργανισμό» (Baumruk 2014, Richman 2006, Show 2005) ή «ως το ποσό ενέργειας 

που αυτοβούλως επενδύουν οι εργαζόμενοι στη δουλεία τους» (Frank, Finnegan & 

Taylor 2004). 

Δέσμευση σημαίνει ακόμη « το να ζεύουν τα μέλη ενός οργανισμού τον εαυτό τους, 

στον εργασιακό τους ρόλο» (Kahn, 1990). Σύμφωνα με τον Kahn (1990), η δέσμευση 

οδηγεί τους ανθρώπους στο να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, στη δουλειά τους και 

μάλιστα σε κάθε επίπεδο, γνωστικό, σωματικό, συναισθηματικό.  
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Στοιχείο κλειδί είναι το να είναι κανείς ψυχολογικά παρών, όταν εκτελεί τον 

εργασιακό του ρόλο (Rothbard,2001). Η δέσμευση κατά τον ίδιο τον συγγραφέα 

συνδέεται με την προσήλωση και την απορρόφηση. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 

δέσμευσης, κοινά σε όλους τους ορισμούς είναι η συναισθηματικό – γνωστική της 

διάσταση και η σχέση της με τον εργασιακό ρόλο (Ιορδάνογλου, 2008). 

Πρόσφατη έρευνα της HayGroup (2007), ισχυρίζεται ότι αποφασιστικής σημασίας 

είναι η υποστήριξη για επιτυχία που λαμβάνει ο εργαζόμενος απ’ τον οργανισμό 

(Ιορδάνογλου, 2008). 

Η οργανωσιακή δέσμευση είναι ένα όχημα μέσω του οποίου τα HPWS είναι δυνατόν 

να επηρεάζουν την επιπλέον προσπάθεια που δύνανται οι εργαζόμενοι να 

καταβάλλουν (Messrsmith et al., 2011). 

Με την οργανωσιακή δέσμευση οι εργαζόμενοι πετυχαίνουν την ταύτιση με τις αξίες 

του οργανισμού, την επιθυμία τους που παραμείναν στον οργανισμό καθώς και την 

προθυμία τους να προσπαθήσουν για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

(Porter et al., 1974; Mowday et al., 1982). 

Η οργανωσιακή δέσμευση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του ατόμου και από παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, ενώ μπορεί να 

επηρεαστεί από δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση 

(Morrow, 1983). 

Επίσης η οργανωσιακή δέσμευση επηρεάζεται και από οργανωσιακούς παράγοντες 

όπως η αυτονομία, ο εμπλουτισμός εργασίας, η δυνατότητα που δίνεται στον 

εργαζόμενο να χρησιμοποιεί τις δεξιότητες του και τέλος η θετική στάση μεταξύ των 

συναδέλφων.  

Η έννοια της οργανωσιακής δέσμευσης έχει αντιμετωπιστεί ως μια μεταβλητή που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον από μόνη της (Mowday et al., 1982; Meyer et al., 1998). 

Πρόσφατα η ιδέα αυτή έχει προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή από επιστήμονες που 

ασχολούνται με την οργάνωση εξαιτίας των αλλαγών όπου λαμβάνουν χώρα στις 

πρακτικές απασχόλησης που ίσως έχουν προκύψει από τη διεθνή αγορά εργασίας και 

αυξάνουν τις εναλλακτικές λύσεις για ειδικευμένους εργαζόμενους σε μια παγκόσμια 

οικονομία (Sullivan and Arthur, 2006). 
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Η οργανωσιακή δέσμευση είναι υποκειμενικό μέτρο που συλλαμβάνει τις αντιλήψεις 

των εργαζομένων για τον προσδιορισμό τους με τις βασικές αξίες των οργανισμών 

τους, την πρόθεση τους να παραμείνουν στον οργανισμό τους και να ασκήσουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια από την αναμενόμενη (Mowday et al., 1979). 

Η οργανωσιακή δέσμευση λαμβάνει μεγάλη προσοχή από τις οργανωσιακές 

συμπεριφορές (e.g. Allen and Meyer,1990 ; Mowday,1998).  

Επιπλέον οι Herscovitch and Meyer (2002), ορίζουν την οργανωσιακή δέσμευση ως 

το βαθμό στον οποίο ένας υπάλληλος ταυτίζεται με τους στόχους και τις αξίες του 

οργανισμού και είναι διατεθειμένος να ασκήσει προσπάθεια για να τον βοηθήσει να 

τους πετύχει.  

Με μια φράση, η οργανωσιακή δέσμευση απεικονίζει τόσο τα συναισθήματα του 

εργαζόμενου όσο και τη συμπεριφορά του απέναντι στην επιχείρηση (Zex, 2002). 

2.4 Υποθέσεις  
Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία καθώς επίσης και τις θεωρητικές και 

εμπειρικές μελέτες που συνδέουν τα HPWS με τις στάσεις των εργαζομένων αυτή η 

έρευνα θα εστιάσει στη σχέση που έχουν οι απόψεις των εργαζομένων για τα 

συστήματα αυτά καθώς επίσης και για τα δύο είδη εργασιακών στάσεων.  

Τα είδη αυτά αφορούν την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση. 

Κατ’ επέκταση θα μελετήσουμε και για το εάν τελικά αυτά τα δύο είδη στάσεων 

μεσολαβούν τη σχέση μεταξύ HPWS και ποιότητας υπηρεσιών. 

Μέσα λοιπόν, από την έρευνα αυτή υποθέτουμε ότι τόσο η εργασιακή ικανοποίηση 

όσο και η οργανωσιακή δέσμευση θα κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, εφόσον οι 

αντιλήψεις των εργαζομένων για τα HPWS είναι επίσης υψηλές.  

Αφού λοιπόν λάβαμε υπόψη μας τα όσα προηγήθηκαν καταλήγουμε στις υποθέσεις 

που ακολουθούν: 

Υπόθεση 1:Τα HPWS θα συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων 

από την εργασία. 

Υπόθεση 2: Τα HPWS θα συνδέονται θετικά με την οργανωσιακή δέσμευση των 

εργαζομένων.  
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Υπόθεση 3:  Η ικανοποίηση από την εργασία και η οργανωσιακή δέσμευση θα 

σχετίζονται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών.  

Υπόθεση 4: Η ικανοποίηση από την εργασία και οργανωσιακή δέσμευση θα 

μεσολαβήσουν τη σχέση μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε κάθε μία από τις παραπάνω υποθέσεις ξεχωριστά, 

εμπλουτίζοντας την κάθε διάσταση με ενδεικτικές αναφορές της αντίστοιχης 

βιβλιογραφίας και έρευνας.  

  

 Υπόθεση 1: Τα HPWS θα συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων 

από την εργασία. Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την εργασία 

τους καθώς και η οργανωσιακή δέσμευση βρίσκονται στην καρδιά των HPWS. 

Τα HPWS βοηθούν στην δημιουργία υπαλλήλων με υψηλά προσόντα, 

εξουσιοδοτημένους και με αξία, οι οποίοι μπορούν να απολαμβάνουν υψηλότερη 

εργασιακή ικανοποίηση (Appelbaum et al., 2000). 

Γενικά στη βιβλιογραφία των HRM υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη θετική 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα HPWS καθώς και των στάσεων και συμπεριφορών 

των εργαζομένων όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση από την εργασία (e.g., Wright 

et al., 2003; Paauwe and Boselie. 2005; Macky and Boxall, 2007,2008; Danford et al., 

2008; Messersmith et al., 2011; Zhang et al., 2016). Ένα παράδειγμα στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης αναφέρει πως τα HPWS συνδέονται με την υψηλότερη 

ικανοποίηση των εργαζομένων (e.g., Chang et al., 2009; Chuang et al., 2011; 

Weinberg et al., 2012). Επίσης κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως η 

ικανοποίηση από την εργασία όχι μόνο μετριάζει τη σχέση μεταξύ HPWS και της 

αντίληψης της ποιότητας της φροντίδας (Leggat et al., 2010), αλλά επίσης 

μεταφράστηκε θετικά ως προς τη μεγαλύτερη εμπλοκή των εργαζομένων (Ang et al., 

2013; Zhang et al., 2013), αυξάνοντας την υποκειμενική ευημερία των εργαζομένων 

(Fan et al., 2014). 

Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στο «Federal College of Education Yola, Adamwa 

State & COE Jalingo Taraba State, Nigeria», σε δείγμα 64 δασκάλων και 128 
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μαθητών, θέλησε να εξετάσει την ικανοποίηση των δασκάλων σε σχέση με την 

απόδοση των μαθητών (Essien & Gimba, 2017). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της ικανοποίησης που 

λαμβάνουν οι δάσκαλοι από την εργασία τους και της απόδοσης των μαθητών. 

Βασισμένοι στα ευρήματα της μελέτης τους οι ερευνητές συνιστούν πως οι υπεύθυνοι 

της χάραξης της πολιτικής και οι διαχειριστές του κολλεγίου θα πρέπει να 

καλλιεργούν καλές πρακτικές κινήτρων, ώστε να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς 

στο να βελτιώσουν τη κατάσταση της εργασίας τους, προκειμένου να αυξήσουν το 

επίπεδο της ικανοποίησης που λαμβάνουν από αυτή. Με αυτό τον τρόπο καταλήγουν 

πως δεν θα είναι μόνο τα παιδιά κερδισμένα , αλλά ολόκληρη η κοινωνία.  

Επίσης σε μια άλλη έρευνα η οποία έγινε στην Κίνα, στον τομέα της μεταποιητικής 

βιοτεχνίας, σε δείγμα 370 εργαζομένων  εξετάστηκε η σχέση μεταξύ των προοπτικών 

των εργαζομένων των HPWS και των αποτελεσμάτων των εργαζομένων όπως η 

εργασιακή ικανοποίηση και η συναισθηματική δέσμευση (Na et al., 2013).  

Καταλήγουν μέσα από την έρευνα τους πως τα HPWS επιδρούν θετικά τόσο στην 

εργασιακή ικανοποίηση, όσο και στην συναισθηματική δέσμευση.  

Μια άλλη έρευνα που έλαβε χώρα στο Ιράν σε δείγμα 280 εργαζόμενων καταλήγει 

στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής 

δέσμευσης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση που υπάρχει είναι θετική (Jarad and 

Darood, 2012). 

Επιπλέον σε έρευνα που έγινε στο Πακιστάν, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σε 

δείγμα 223 εργαζομένων , βρέθηκε πως τα HPWS επηρεάζουν θετικά και την 

εργασιακή ικανοποίηση, αλλά και την οργανωσιακή δέσμευση (Akhtar et al., 2016). 

Επιπρόσθετα σε μια πρόσφατη έρευνα στον τομέα της υγείας που πραγματοποιήθηκε 

στην Ελλάδα με δείγμα 297 κλινικών γιατρών και νοσοκόμων, οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση επίδραση των HPWS στην ικανοποίηση των 

εργαζομένων και μάλιστα είναι και στατιστικά σημαντική (Mihail & Kloutsiniotis, 

2016).  

Υπόθεση 2: Τα HPWS θα συνδέονται θετικά με την οργανωσιακή δέσμευση των 

εργαζομένων. Απαραίτητο συστατικό της προσέγγισης των HPWS θεωρείται η 

οργανωτική δέσμευση. Θεωρείται πολυδιάστατη αφού αποτελείται από τρία 



14 
 

διαφορετικά στοιχεία, τη συναισθηματική, τη συνεχή και κανονιστική δέσμευση 

(Meyer and Allen 1991).  

Η συναισθηματική δέσμευση φαίνεται να υπερισχύει μεταξύ των τριών αυτών 

στοιχείων ως ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο διότι συλλαμβάνει τη θεμελιώδη έννοια 

της δέσμευσης και αφορά ακριβώς τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ υπαλλήλων 

και οργανισμού. 

Όπως υποστηρίζει ο Shipton et al (2015), οι αποτελεσματικά αφοσιωμένοι 

παραμένουν στο χώρο της εργασίας του επειδή το θέλουν. Οι πρακτικές των HRM 

που ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων, έτσι ώστε να αισθάνονται ικανοί στον 

εργασιακό τους ρόλο αναμένεται να επηρεάσουν θετικά το επίπεδο των 

συναισθηματικών δεσμεύσεων των εργαζομένων (Giannakis and Nikandrou, 2013, 

p.3649; Meyer and Allen, 1991). 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις των εργαζομένων για τα 

HPWS, σχετίζονται θετικά με την οργανωσιακή δέσμευση (Na et al., 2013). Τη 

θετική αυτή σχέση υποστηρίζει και o Kohen (2003). Την ίδια θετική σχέση μεταξύ 

HPWS και οργανωσιακής δέσμευσης στηρίζει με την έρευνα του ο Akhtar et al 

(2016).  

Υπόθεση 3: Η ικανοποίηση από την εργασία και η συναισθηματική δέσμευση θα 

σχετίζονται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών.  Η ποιότητα των υπηρεσιών 

θεωρείται σημαντική πρόοδος στις επιχειρηματικές επιδόσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο 

των υπηρεσιών (Chand,2010, p. 553). 

Είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των πελατών, επαναλαμβάνοντας τις αγορές, 

κερδίζοντας και διατηρώντας τόσο τους πελάτες, όσο και την αφοσίωση τους, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσεται η κερδοφορία της εταιρίας (Malhotra and Mukherjee, 2004, 

p. 165). 

Επίσης όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται καλά από τις 

πρακτικές της διοίκησης, είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν την ενέργεια τους και 

τους πόρους τους για να προσφέρουν αποτελεσματική μεταχείριση στους πελάτες 

τους (Tsaur and Lin, 2004. pp. 472,473). 
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Η θετική σχέση μεταξύ συμπεριφοράς προσανατολισμένης στον πελάτη και 

ποιότητας υπηρεσιών υποστηρίζεται από διάφορες μελέτες (eg. Parasuraman et al., 

1988; Kelley and Hoffman, 1997; Morisson, 1996). 

Οι Tsur and Lin (2004) αναφέρουν ότι οι πρακτικές των HRM επηρεάζουν έμμεσα 

την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω της συμπεριφοράς των εργαζομένων.  

Σύμφωνα με του (Malhotra and Mukherjee, 2004, p.165; Zeithame et al., 1990), οι 

ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο πιθανό να είναι αλτρουιστές, χρήσιμοι 

και ευγενικοί από ότι οι απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι υπάλληλοι. 

Καταλήγοντας αναφέρουν πως οι παραπάνω εργαζόμενοι παρέχουν συγκριτικά 

καλύτερες υπηρεσίες.  

Ακόμη, οι μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μπορούν να οικοδομηθούν με 

ένα μακροπρόθεσμα αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό. Έτσι λοιπόν είναι απίθανο οι 

πιστοί πελάτες να μπορούν να υπάρχουν χωρίς πιστούς υπαλλήλους (Malhotra and 

Mukherjee 2004, p. 166).  

Ακόμη θα πρέπει να τονίσουμε τη θετική σχέση μεταξύ της συναισθηματικής 

δέσμευσης και της ποιότητας των υπηρεσιών (e.g., Zeithame et al., 1190; Boshoff and 

Tail, 1996). 

Οι Malhtra and Muckrjee (2004) διαπίστωσαν ότι η ικανοποίηση από την εργασία 

καθώς και η οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων είχαν σημαντικό αντίκτυπο 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Με βάση λοιπόν τα όσα αναφέρθηκαν φαίνεται πως ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι 

εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα που ερευνούμε θα παρέχουν κατά πάσα 

πιθανότητα ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. 

Υπόθεση 4: Η ικανοποίηση από την εργασία και η συναισθηματική δέσμευση θα 

μεσολαβήσουν στη σχέση μεταξύ HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών.  

Η σημασία των HPWS έγκειται στη συμβολή των στάσεων και συμπεριφορών των 

εργαζομένων (Delery, 1998; Messersmith et al., 2011), οι οποίες με τη σειρά τους 

μπορούν να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητικές μεταβλητές στη σχέση μεταξύ των 

HPWS και της απόδοσης της οργάνωσης (Parcell and Kinnie, 2007, Takeuchi et al; 

2007, p.1069). Αναφερόμενοι οι ερευνητές στην απόδοση της οργάνωσης, 
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ουσιαστικά αναφέρονται στη δική μας περίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα οι Leggat et al (2010) βρήκαν πως η ικανοποίηση από την εργασία 

μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ των HPWS και της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τομέα 

της υγείας. Επίσης οι Ang et al. (2013) και Zhang et al (2013), αναφέρουν ότι τα 

HPWS μπορούν να μεταφραστούν θετικά σε μεγαλύτερη δέσμευση και ικανοποίηση 

από την εργασία.  

Οι Fan et al (2014) αναφέρουν επίσης πως η υιοθέτηση των HPWS, θα ενίσχυε την 

ευημερία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου της ικανοποίησης της ζωής τους 

και της δουλειάς τους. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι τα  HPWS φαίνεται να έχουν 

τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εργαζομένων καθώς επίσης 

έχουν και την ικανότητα να επηρεάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών, αναμένουμε 

πως η ικανοποίηση των εργαζομένων και η οργανωσιακή δέσμευση αυτών, θα 

μεσολαβήσει στη σχέση των HPWS και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Δείγμα Έρευνας  

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο προέρχονται από έρευνα που 

διεξήχθη στις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το 

φθινόπωρο του 2017. 

Για την συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας διανεμήθηκαν συνολικά 300 

ερωτηματολόγια εκ των οποίων απαντήθηκαν τα 256. 

Οι υπάλληλοι οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν τα ερωτηματολόγια ήταν άνδρες 

και γυναίκες διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων οι οποίοι κατέχουν απλές θέσεις  ή 

θέσεις ευθύνης, όπου έχουν υπό την εποπτεία τους κάποιους συναδέλφους. Σε κανένα 

από τα ερωτηματολόγια δεν δόθηκαν απαντήσεις από υπαλλήλους οι οποίοι κατέχουν 

θέσης ευθύνης σε επίπεδο Διευθυντή ή Υποδιευθυντή.  

 3.2 Εργαλείο Έρευνας  
Το εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο του οποίου η επιδίωξη ήταν 

να είναι απλό, κατανοητό και ευχάριστο για τους συμμετέχοντες του δείγματος. Για 

λόγους αξιοπιστίας τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ανώνυμα και εμπιστευτικά.  

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος 

του ερωτηματολογίου αφορά στοιχεία όπως το φύλλο, την ηλικία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τα έτη προϋπηρεσίας καθώς και τη θέση ευθύνης.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, περιλαμβάνει τη μέτρηση των αντιλήψεων 

των εργαζομένων για τα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 

απόδοσης. Να σημειώσουμε πως η αξιοπιστία της έρευνας, ελέγχεται μέσω της 

μέτρησης του συντελεστή cronbach’s alpha. Για την αξιολόγηση των ερωτήσεων 

χρησιμοποιήθηκε 5-βαθμη κλίμακα Likert η οποία κυμαίνεται από το 0 έως το 4, με 

κάθε αριθμό να αντιστοιχεί στις ακόλουθες απαντήσεις: το 0 στο «Διαφωνώ 

Απόλυτα», το 1 στο «Διαφωνώ», το 2 στο «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», το 3 στο 

«Συμφωνώ» και το 4 στο «Συμφωνώ Απόλυτα». 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τη μέτρηση της εργασιακής 

ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων. Επίσης μετρήθηκε 

και η ποιότητα των υπηρεσιών.  
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Και στην ενότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε η 5-βαθμη κλίμακα Likert και ο 

συντελεστής crobach’s alpha. Να υπογραμμίσουμε πως στην ενότητα αυτή  και 

συγκεκριμένα στο κομμάτι που αφορά τη μέτρηση της οργανωσιακής δέσμευσης, 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις αντίστροφα διατυπωμένες (reverse scored). 

Τέλος να αναφέρουμε πως και στις δύο ενότητες υπήρχαν ερωτήσεις των οποίων η 

απάντηση περιελάμβανε τη μορφή «ναι» ή «όχι», ενώ για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης στη δεύτερη ενότητα χρησιμοποιήθηκε η 5-βαθμη κλίμακα Likert όπου 

κυμαίνεται από το 0 έως το 4 με κάθε αριθμό να αντιστοιχεί στις ακόλουθες 

απαντήσεις: 0 στο «καθόλου», 1 στο «λίγο». 2 στο «μέτρια», 3 στο «πολύ» και 4 στο 

«πάρα πολύ». 

3.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας  
Για τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για την υπάρχουσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα SPSS v. 22 το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και της 

διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων. 

Επίσης δοκιμάσαμε τις υποθέσεις μας μέσω του Partial Least Squares (PLS) Structure 

Equation Modeling (SEM) χρησιμοποιώντας το Smart PLS 3.2 software (Ringle et al, 

2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

              4.1 Δημογραφικά Στοιχεία Έρευνας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα, και αφορούν το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης 

και τα χρόνια προϋπηρεσίας. 

Το σύνολο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων είναι 256 , εκ των οποίων τα 132 

συμπληρώθηκαν από άνδρες και τα 124 από γυναίκες. Το ποσοστό των ανδρών είναι 

51,56% ενώ των γυναικών είναι 48,44%. 

Διάγραμμα 1: Κατανομή Φύλου 

 

Η ηλικία των ερωτηθέντων κυμαίνεται από 22 έως 61 έτη με μέσο όρο τα 41,5 έτη. 

Διάγραμμα 2 : Ηλικιακή Κατανομή Δείγματος 
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Στη συνέχεια υπολογίσαμε την προϋπηρεσία του δείγματος η οποία κυμαίνεται από 1 

έως 36 έτη με μέσο όρο τα 18,5 έτη. 

Διάγραμμα 3: Έτη Υπηρεσίας Δείγματος  

 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός του ποσοστού του επιπέδου της μόρφωσης ανά 

εκπαιδευτική βαθμίδα. Όπως προκύπτει από την ανάλυση ποσοστό 18,75% δηλώνει 

απόφοιτος/η Λυκείου, ποσοστό 53,91% δηλώνει απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ και τέλος 

ποσοστό 27, 34% δηλώνει κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. 

Διάγραμμα 4: Επίπεδο Μόρφωσης Δείγματος 

 

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω διάγραμμα το προσωπικό  των ελληνικών 

τραπεζών έχει αυξημένο μορφωτικό επίπεδο , δεδομένου ότι σε ποσοστό πάνω από το 
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50% οι υπάλληλοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Επιπλέον σε  ποσοστό σχεδόν 

30% έχουν λάβει εκπαίδευση πανεπιστημιακή ή τεχνολογική και μόλις το 18% 

δηλώνουν απλώς απόφοιτοι Λυκείου. 

Το τελευταίο εύρημα που αφορά τα δημογραφικά στοιχεία έχει να κάνει με τη 

σύνθεση των υπαλλήλων και συγκεκριμένα με το εάν κατέχουν ή όχι θέση ευθύνης . 

Πιο απλά θα παρατηρήσουμε εάν έχουν υπό την εποπτεία τους κάποιον ή κάποιους 

συναδέλφους. 

Βρήκαμε λοιπόν ότι αυτοί που κατέχουν θέση ευθύνης είναι σχεδόν διπλάσιοι από 

αυτούς που δεν κατέχουν , αφού οι πρώτοι λαμβάνουν ποσοστό 64% ενώ οι δεύτεροι  

ποσοστό 34%.  Θα μπορούσαμε ίσως να διαπιστώσουμε πως υπάρχει ένας γρήγορος 

ρυθμός επαγγελματικής εξέλιξης στις ελληνικές τράπεζες , αφού το ποσοστό των 

υπαλλήλων που κατέχουν θέση ευθύνης είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Διάγραμμα 5: Κατανομή Θέσης Ευθύνης 
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       4.2 Παρουσίαση των Ευρημάτων της Έρευνας 
Στην έρευνα που πραγματοποιούμε και ακολουθώντας την μελέτη του Kalleberg et 

al.(2004,pp.13-14) τα HPWS αποτελούνται από τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο 

αφορά την ευκαιρία που έχουν οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής στο να λαμβάνουν 

αποφάσεις , να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, να απολαμβάνουν αυτονομία,  να 

επικοινωνούν με άλλους συναδέλφους ,ακόμη και με εξωτερικούς συνεργάτες. Το 

δεύτερο στοιχείο αφορά τις δεξιότητες και την εκπαίδευση που πρέπει να 

εξασφαλίσουν οι εργαζόμενοι ώστε να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας το έργο 

τους. Ως τρίτο στοιχείο , έχουμε τα κίνητρα τα οποία παρακινούν τους εργαζόμενους 

ώστε να καταβάλουν προσπάθεια στην εργασία τους. Τα κίνητρα αυτά αφορούν την 

απόδοση των εργαζομένων και την ασφάλεια που τους προσφέρει η εργασία τους. 

Έτσι λοιπόν, βασιζόμενοι στο άρθρο των Kalleberg et al. (2004) υπολογίζουμε το 

HPWS ως ‘single index’ . Να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η κλίμακα των 

HPWS περιελάμβανε διχοτόμες μεταβλητές του τύπου (ναι/όχι), οπότε η μέτρηση του 

cronbach’s alpha δεν θα περιέχεται σε αυτή την κλίμακα. 

Στο σημείο αυτό θα δούμε το μοντέλο έτσι όπως προκύπτει από την εισαγωγή και 

επεξεργασία των δεδομένων στο SmartPLS 3.2 software. 

Στο κάτωθι μοντέλο περιλαμβάνονται η ανεξάρτητη μεταβλητή HPWS καθώς και οι 

δύο εξαρτημένες μεταβλητές, η ικανοποίηση από την εργασία(job satisfaction) και η 

οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment). 

Με τη βοήθεια του προγράμματος SmartPLS 3.2 software και μέσα από το μοντέλο 

που προκύπτει παρακολουθούμε τις αιτιώδης σχέσεις που ανακύπτουν καθώς και ο 

βαθμός συσχέτισης μεταξύ τους. 

    4.3 Μέτρα 
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν στο πρόγραμμα SPSS v.22 και 

στη συνέχεια εφαρμόσαμε EFA (Exploratory Factor Analysis).  

    4.3.1 Job satisfaction 

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 2 ερωτήσεις και το Cronbach’s alpha ήταν α=0,900. 
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     4.3.2 Organizational commitment 

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 6 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 3 ήταν reverse. To 

Cronbach’s alpha ήταν α=0,901. 

    4.3.3 Service quality 

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 11 ερωτήσεις και το Cronbach’s alpha ήταν α=0,900. 

    4.4 Στατιστικό μοντέλο 

Δοκιμάσαμε τις υποθέσεις μας μέσω του Partial Least Squares (PLS) Structual 

Equation Modeling (SEM) χρησιμοποιώντας το SmartPLS 3.0 software (Ringle, 

Wend,&Becker,2014).Μετά από την απαραίτητη επεξεργασία καταλήγουμε στο 

μοντέλο το οποίο απεικονίζεται γραφικά παρακάτω . 

 

Μοντέλο SmartPLS 3.2 software 
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    4.5 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Πριν τρέξουμε την  PLS ανάλυση θα πρέπει να διαπιστώσουμε την εγκυρότητα και 

αξιοπιστία του μοντέλου, μέσω των ‘convergent’ και ‘discriminant’ validity. Πιο 

συγκεκριμένα, για την επαλήθευση του convergent validity χρησιμοποιήσαμε τους 

δείκτες composite reliability και average variance extracted (AVE) σύμφωνα με τους 

Hair et al. (2004). Όπως δείχνει ο πίνακας, το composite reliability, ήταν μεγαλύτερο 

του 0,7 και έτσι επιβεβαιώθηκε. Επιπλέον the Average Variance Extracted (AVE) 

ήταν πάνω από το 0,5 επιβεβαιώνοντας την convergent validity. Όλες οι τιμές 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

Composite reliability, Average Variance Extracted(AVE) and Convergent Validity 

Construct 

(latent 

variable) 

Composite 

Reliability  

Average Variance 

Extracted 

Convergent and 

Discriminant 

Validity 

HPWS 1,000  1,000 yes 

J S 0,953  0,909 yes 

OC 0,924  0,670 yes 

SQ 0,916  0,501 yes 

 

Για να προσδιορίσουμε το discriminant validity των δεικτών μας ,χρησιμοποιούμε 

δύο καθιερωμένες τεχνικές. Αρχικά ελέγχουμε το cross-loading. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιούμε το Fornell –Lacker  hair et al. (2014)., όπου επιβεβαιώθηκε το 

discriminant validity για όλα τα sub-constructs. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

 

Discriminant Validity through the Fornell-Lacker criterion  

 

 HPWS JS OC SQ 

HPWS 1000    

J S 0,343 0,954   

OC 0,405 0,717 0,818  

SQ 0,038 0,211 0,291 0,708 
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    4.6 Αποτελέσματα 

Προκειμένου να αναλύσουμε το δομημένο μοντέλο μας, τρέχουμε το πρόγραμμα εκ 

νέου με τη διαδικασία του bootstrapping. Ο έλεγχος της στατιστικότητας  και της 

σημαντικότητας του μοντέλου συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Path Coefficients and P.Values 

 Original Sample T - Statistics P.Values 

HPWS→JS 0,343 6,890 0.000 

HPWS→OC 0,405 8,391 0,000 

HPWS→SQ -0,097 1,543 0,123 

JS→SQ 0,014 0,157 0,875 

OC→SQ 0,321 3,895 0,000 

 

Μέσα από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε τις αιτιώδεις σχέσεις που 

δημιουργούνται . Αρχικά να υπογραμμίσουμε πως υπάρχει μια θετική συσχέτιση στη 

σχέση μεταξύ των HPWS και της οργανωσιακής δέσμευσης και μάλιστα η τιμή της 

θεωρείται ικανοποιητική (b = 8.391, path coefficient = 0.405).  

 Εξίσου σημαντικές θεωρούνται και οι σχέσεις μεταξύ των HPWS και της 

ικανοποίησης από την εργασία καθώς και της οργανωσιακής δέσμευσης και της 

ποιότητας των υπηρεσιών, με τιμές (b=6,890 path coefficient=0,343) και (b=3,895, 

path coefficient=0,321 ) αντίστοιχα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα HPWS 

ενισχύουν την ικανοποίηση από την εργασία και την οργανωσιακή δέσμευση. Με τη 

βοήθεια του μοντέλου είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τις στάσεις που 

δημιουργούνται εντός των οργανισμών και συγκεκριμένα στη δική μας περίπτωση 

εντός των ελληνικών τραπεζών. Παρατηρούμε επίσης πως υπάρχει θετική συσχέτιση 

στη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και  της ποιότητας των 

υπηρεσιών όμως η σχέση αυτή με βάση την τιμή που προκύπτει (b=0,157, path 

coefficient=0,014) δεν θεωρείται στατιστικά  σημαντική . 

 

Specific Indirect Effects  

 
Original Sample Sample Mean STDEV 

T-
Statistics P.Values 

HPWS→JS 0,005 0,006 0,030 0,154 0.878 

HPWS→OC 0,130 0,137 0,039 3.328 0.001 
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    4.7 Αξιολόγηση Ευρημάτων της Έρευνας –Σύνδεση με τη Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση 

 

Υπόθεση 1 : 

Σύμφωνα με την υπόθεση 1 καθώς και από τα ευρήματα της ανάλυσης που 

προηγήθηκε τα HPWS σχετίζονται θετικά με τις στάσεις και συμπεριφορές των 

εργαζομένων όπως για παράδειγμα η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι 

από την εργασία τους (e.g.,Wright et al., 2003; Paauwe and Boselie,2005;Macky and 

Boxall, 2007,2008;Danford et al.,2008; Messsersmith et al.,2011;Zhang et al.,2016). 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως πρόκειται όχι μόνο για μια θετική συσχέτιση αλλά και 

όπως δείχνουν οι μετρήσεις , πρόκειται για μια στατιστικά σημαντική σχέση. Αυτό 

σημαίνει πως οι εργαζόμενοι οι οποίοι δέχονται πρακτικές ΔΑΠ υψηλής απόδοσης , 

αντίστοιχα λαμβάνουν και υψηλή ικανοποίηση από την εργασία. 

Έτσι λοιπόν τα HPWS δρουν θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση (Να et al,.2013). 

Τα ευρήματα της μελέτης που πραγματοποιήσαμε συμπίπτουν με την έρευνα των 

(Mihail &Kloutsiniotis,2016), η οποία διεξήχθη στον τομέα της Υγείας και καταλήγει 

πως υπάρχει άμεση επίδραση των HPWS στην ικανοποίηση των εργαζομένων και 

μάλιστα είναι και στατιστικά σημαντική. 

Υπόθεση 2 : 

Η υπόθεση η οποία αναφέρεται στο ότι τα  HPWS συνδέονται θετικά με την 

οργανωσιακή δέσμευση , επαληθεύεται στην περίπτωση που μελετάμε . Όπως είδαμε 

στην προηγούμενη ενότητα η μεταξύ τους σχέση όχι μόνο υφίσταται αλλά είναι και 

στατιστικά σημαντική. Κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι που δέχονται πρακτικές ΔΑΠ 

υψηλής απόδοσης παρουσιάζουν υψηλή οργανωσιακή δέσμευση.  Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενες μελέτες συγκλίνουν στην άποψη πως οι 

αντιλήψεις των εργαζομένων για τα HPWS , σχετίζονται θετικά με την οργανωσιακή 

δέσμευση (Na et al.,2013). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει τη θετική αυτή σχέση 

δεσμεύει με την έρευνά του και ο Akhtar et al (2016). 
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Υπόθεση 3: 

Η τρίτη υπόθεση  αναφέρεται στο γεγονός ότι η ικανοποίηση από την εργασία και η 

συναισθηματική δέσμευση σχετίζονται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών. Θα 

πρέπει να παρατηρήσουμε πως υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της 

οργανωσιακής δέσμευσης και της ποιότητας των υπηρεσιών και μάλιστα όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει η σχέση αυτή θεωρείται και στατιστικά σημαντική. Οι Malhotra and 

Mukherjee (2004) ,υποστήριξαν πως η οργανωσιακή δέσμευση όπως και η 

ικανοποίηση από την εργασία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη δική μας έρευνα ανακαλύπτουμε πως η ικανοποίηση 

από την εργασία ενώ συνδέεται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών , ωστόσο δεν 

είναι η σχέση αυτή στατιστικά σημαντική . Αντίθετα οι πιστοί πελάτες δεν μπορούν 

να υπάρχουν χωρίς πιστούς υπαλλήλους (Malhotra and Mukherjee,2004, p.166). 

Υπόθεση 4: 

Η τέταρτη υπόθεση της έρευνας που πραγματοποιήσαμε στηρίχτηκε στο γεγονός ότι 

οι δύο μεταβλητές δηλαδή η ικανοποίηση από την εργασία και η οργανωσιακή 

δέσμευση μεσολαβούν στη σχέση μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση οι συμπεριφορές των 

εργαζομένων μπορούν να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητικές μεταβλητές στη σχέση 

μεταξύ των HPWS και της απόδοσης (Purcell and kinnie,2007; Takeuchi et al; 

2007,p.1069). Σύμφωνα με τους Ang et al.(2013) & Zhang et al (2013), τα HPWS 

μπορούν να μεταφραστούν θετικά σε μεγαλύτερη δέσμευση και ικανοποίηση από την 

εργασία. 

Ωστόσο στη δική μας έρευνα παρατηρούμε πως στη σχέση αυτή μεσολαβεί μόνο η 

οργανωσιακή δέσμευση , γεγονός που επαληθεύει τα όσα υποστηρίζονται στη 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση. Κατά συνέπεια όσο αυξάνεται η οργανωσιακή 

δέσμευση τόσο αυξάνεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από την 

άλλη πλευρά η ικανοποίηση από την εργασία δείχνει να μην μεσολαβεί στη σχέση 

μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών. Όμως η σχέση αυτή είναι 

στατιστικά ασήμαντη . 
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    4.8 H Αξιολόγηση των Δημογραφικών χαρακτηριστικών  

Κατά την επεξεργασία των δημογραφικών χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα το 

στοιχείο «φύλο» , παρατηρούμε πως οι γυναίκες δεν επηρεάζουν το μοντέλο μας και 

κατά συνέπεια δεν προκύπτουν  αλλαγές. Αντίθετα οι άνδρες προκαλούν μια 

αρνητική συσχέτιση στη σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της 

ποιότητας των υπηρεσιών ,χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται ως στατιστικά σημαντική, 

δεδομένου ότι το P Values είναι 0,905. 

Περνώντας σε ένα επόμενο στοιχείο των δημογραφικών χαρακτηριστικών και 

συγκεκριμένα στην ηλικία , το μοντέλο εμφανίζει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 

ηλικίας και της ικανοποίησης από την εργασία. 

Τέλος το στοιχείο που αφορά την εκπαίδευση τόσο στους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ όσο 

και στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου οι σχέσεις του μοντέλου καθώς και οι τιμές 

του πίνακα Path Coefficients and P Values δεν μεταβάλλονται , αλλά αντίθετα 

παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα.  

Όμως στην κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρούμε πως το 

μοντέλο επηρεάζεται και συγκεκριμένα η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από την 

εργασία και της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Να υπογραμμίσουμε πως στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η σχέση μεταξύ 

των HPWS και της οργανωσιακής δέσμευσης. 

Κοντολογίς, θα λέγαμε πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν παίζουν κάποιο 

ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση του μοντέλου μας ,πλειν ελαχίστων περιπτώσεων 

που όπως έχουμε αναφέρει δεν χαρακτηρίζονται στατιστικά σημαντικά. 

Εν τούτοις , θα μπορούσαμε με βάσει τα ευρήματά μας να πούμε ότι όσο υψηλότερο 

είναι το επίπεδο μόρφωσης , τόσο καλύτερα λειτουργεί το μοντέλο μας και κυρίως 

όσο λιγότερο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι εργαζόμενοι , τόσο χαμηλότερο είναι το 

επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας που προσφέρουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

    5.1 Συμπεράσματα –Προτάσεις 

Είναι γεγονός πως τα HPWS ,η εργασιακή ικανοποίηση και η οργανωσιακή δέσμευση 

έχουν απασχολήσει αρκετές έρευνες. Τα HPWS παρέχουν οφέλη τόσο σε έναν 

οργανισμό , όσο και στους εργαζόμενους(Machin and Wood,2005). Η παρούσα 

μελέτη υποστηρίζει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών και υποστηρίζει ότι οι 

επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν αποτελεσματικές πρακτικές ΔΑΠ υψηλής απόδοσης 

θα έχουν ικανοποιημένους και αφοσιωμένους εργαζόμενους (e.g.Appelbaum et 

al.,2000;Guest,2002;Macky and Boxall,2007). 

Μέσα από τα ευρήματα της μελέτης που εκπονήσαμε , διαπιστώνουμε πως τα HPWS 

συνδέονται θετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την 

εργασία τους καθώς επίσης και με την οργανωσιακή δέσμευση. Πιο απλά θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι πρακτικές ΔΑΠ που χρησιμοποιούν οι ελληνικές 

τράπεζες ενισχύουν τις στάσεις των εργαζομένων ,δηλαδή την ικανοποίηση από την 

εργασία και την οργανωσιακή δέσμευση. 

Στη συνέχεια, παρατηρώντας τη σχέση μεταξύ της οργανωσιακής δέσμευσης και της 

ποιότητας των υπηρεσιών αντιλαμβανόμαστε πως όσο μεγαλύτερη είναι η 

οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων τόσο καλύτερες υπηρεσίες θα προσφέρουν. 

Και αυτή η διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν λάβει κανείς υπόψη του το 

σκηνικό μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η πορεία των ελληνικών τραπεζών σήμερα. 

Σε ένα περιβάλλον όχι και τόσο ευνοϊκό για τους εργαζόμενους , η οργανωσιακή 

δέσμευση οδηγεί τους εργαζόμενους των ελληνικών τραπεζών σε αύξηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν.  

Από την άλλη πλευρά η ικανοποίηση από την εργασία ενώ εμφανίζει μια θετική 

συσχέτιση με την ποιότητα των υπηρεσιών , ωστόσο δεν θεωρείται στατιστικά 

σημαντική. Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε πως η απόδοση των εργαζομένων η 

οποία αντανακλάται στην παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών που τελικά 

προσφέρουν , επηρεάζεται από την ικανοποίηση που λαμβάνουν , όχι όμως σε μεγάλο 

βαθμό.  

Στη συνέχεια της έρευνάς μας και συγκεκριμένα στην προσπάθειά μας να 

διερευνήσουμε τη λειτουργία του μοντέλου και τον τρόπο  με τον οποίο λειτουργούν 
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οι αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ τους , διαπιστώνουμε πως μόνο η οργανωσιακή δέσμευση 

μεσολαβεί στη σχέση μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών.  Η 

οργανωσιακή δέσμευση αποκαλύπτει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μέσα από τον οποίο 

αναδύεται η σχέση μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Αντίθετα η εργασιακή ικανοποίηση δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο του 

διαμεσολαβητή. Δεν λειτουργεί στη σχέση μεταξύ των HPWS και της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Τη σχέση αυτή θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε εμπειρικά , λέγοντας 

πως ενώ με βάση τη βιβλιογραφία μας θα περιμέναμε η ικανοποίηση από την εργασία 

να συνδέει τη σχέση των HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών, ωστόσο αυτό δεν 

συμβαίνει διότι η ευάλωτη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο 

σήμερα , προφανώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη των επιθυμητών  στάσεων από την 

πλευρά των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στις ελληνικές τράπεζες έχουν υποστεί 

μειώσεις μισθών, επιδομάτων και διαφόρων παροχών. Αυτή η κατάσταση 

αναπόφευκτα (όσο καλά μπορεί να λειτουργούν,  δεδομένου των συνθηκών, τα 

HPWS) δεν είναι σε θέση να δημιουργεί υψηλό βαθμό ικανοποίησης στους 

εργαζόμενους. Θα πρέπει λοιπόν ο οργανισμός να εξασφαλίζει τα στοιχεία αυτά που 

ικανοποιούν τους εργαζόμενους (μισθοί, επιδόματα κ.τ.λ) , προκειμένου να 

συμβάλλει στην πρόληψη καταστάσεων δυσαρέσκειας και απογοήτευσης εκ μέρους 

του προσωπικού. 

Όμως τα στοιχεία αυτά ουδέποτε θα μπορεί να συμβάλλουν στην υποκίνηση του 

προσωπικού για αυξημένη απόδοση εφόσον η εξασφάλιση των παραγόντων αυτών 

στους σύγχρονους οργανισμούς θεωρείται ως βασικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Για 

το λόγο αυτό έχουν απλά προληπτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι μπορεί μεν να 

προλάβουν μια απογοήτευση δεν λειτουργούν όμως ως προσωπικά κίνητρα που θα 

μπορούσαν να υποκινήσουν τα άτομα για υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας 

(Φαναριώτης,1999). 

Από την άλλη πλευρά η οργανωσιακή δέσμευση μεσολαβεί όπως είπαμε στη σχέση 

μεταξύ  των HPWS και της ποιότητας των υπηρεσιών η οποία κρίνεται ως στατιστικά 

σημαντική. Οι εργαζόμενοι στις ελληνικές τράπεζες φαίνεται να διακατέχονται από 

το στοιχείο του ηθικού που όπως αναφέρει ο Φαναριώτης (1999),οι εργαζόμενοι με 

υψηλό ηθικό, αγαπούν την εργασία και τον οργανισμό που υπηρετούν, ενώ 
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ταυτόχρονα διακατέχονται από την εσωτερική ανάγκη για συνεργασία με τους άλλους 

για την επίτευξη του κοινού σκοπού. 

 

    5.2 Περιορισμοί Έρευνας 

Σε αυτή τη μελέτη υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Το δείγμα το οποίο 

χρησιμοποιήσαμε στην έρευνά μας αποτελείται από εργαζόμενους οι οποίοι δεν 

κατέχουν θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών ,όπως είναι οι Διευθυντές των 

τραπεζών. Αυτή η διάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ζήτημα, διότι 

πιθανότατα οι οργανισμοί να υιοθετούν διαφορετικές πρακτικές έναντι των 

διαφορετικών ομάδων των εργαζομένων(Zhang et al.,2013,p.3199). 

Επιπλέον οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τη φύση και την 

έκταση των χρησιμοποιούμενων πρακτικών(Ramsay et al.,2000), ενώ οι διαχειριστές 

των παραπάνω πρακτικών έχουν και αυτοί με τη σειρά τους  διαφορετικές αντιλήψεις 

και ενδέχεται να μην έχουν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά 

συμβαίνει(Boxall&Mackey,2007). 

Ακόμη το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να μελετήσουμε την 

επίδραση των HPWS στην εργασιακή ικανοποίηση και στην οργανωσιακή δέσμευση 

αφορά μόνο εργαζόμενους σε ελληνικές τράπεζες και έτσι τα αποτελέσματα που 

αναδείχτηκαν δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γενικευτούν σε άλλους κλάδους ή 

ακόμη και στους ίδιους κλάδους αλλά σε διαφορετικές χώρες. Και αυτό είναι 

προφανές διότι την κάθε χώρα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό κράμα κουλτούρας , 

φιλοσοφίας και προδιάθεσης. Είναι αυτονόητο πως σε μεγάλο βαθμό η οικονομική 

κατάσταση της κάθε χώρας που κατά περίπτωση μελετάται έχει να προσδώσει το δικό 

της χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο εφαρμόζονται τα  HPWS αλλά και 

στον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι. 

Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε πως τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας πηγάζουν από ένα μικρό δείγμα εργαζομένων στις ελληνικές τράπεζες σε 

σύγκριση με το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στη χώρα μας στον 

τραπεζικό τομέα. 
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Τέλος, θα ήταν εύλογο να παραδεχθούμε πως τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά στο 

μέτρο στο οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν με ειλικρίνεια και 

αντιλήφθηκαν με ορθή σκέψη τα ερωτήματα τα οποία είχαν να απαντήσουν. 

 

    5.3 Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας  

Όπως έχουμε αναφέρει το δείγμα της παρούσας έρευνας περιορίζεται σε 

εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν σε κατώτερα και ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. Σε 

μια μελλοντική έρευνα θα είχε ενδιαφέρον να εντάξουμε εργαζόμενους οι οποίοι 

κατέχουν ανώτατες θέσεις (Διευθυντές).  

Μια άλλη σκέψη είναι η διεύρυνση του δείγματος σε αριθμό και γεωγραφικό μήκος. 

Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αρκετό μεγάλο δείγμα εργαζομένων στις ελληνικές 

τράπεζες το οποίο να προέρχεται και από άλλες περιοχές της Ελλάδος ,ακόμη και από 

την επαρχία.  

Επιπλέον θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσουμε τις ίδιες παραμέτρους στον 

ίδιο κλάδο μετά την παρέλευση κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος που να 

δικαιολογεί με βάση τις οικονομικές συνθήκες την έξοδο της χώρας από την 

οικονομική κρίση. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στις ελληνικές τράπεζες έχουν 

υποστεί σημαντικές μειώσεις σε μισθούς , επιδόματα κ.τ.λ  θα είχε πράγματι 

ενδιαφέρον να δούμε πως διαμορφώνονται οι σχέσεις των HPWS και των στάσεων 

των εργαζομένων . 

Τέλος, με αφορμή την τελευταία παράμετρο θα άξιζε σε μια μελλοντική έρευνά μας 

να προσθέσουμε στο μοντέλο και άλλους παράγοντες που καθορίζουν τη στάση των 

εργαζομένων , πέραν την εργασιακής ικανοποίησης και της οργανωσιακής δέσμευσης 

όπως για παράδειγμα η εμπιστοσύνη ή η αναγνώριση. 

 

 

. 
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