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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η θεωρία της απόδοσης αιτίου είναι μια σχετικά καινούρια θεωρία στον κλάδο της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και 

περισσότερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

στιγμής, το κύριο αντικείμενο αποτελεί η διερεύνηση για το αν η απόδοση αιτίου των 

εργαζομένων, δηλαδή οι αποτιμήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι σχετικά με τις 

πρακτικές ΔΑΠ που ακολουθούνται στην επιχείρηση τους, επηρεάζουν την επίδοση 

τους και κατ’ επέκταση την συνολική επίδοση της επιχείρησης.  

Στην παρούσα έρευνα ακολουθούμε την παραπάνω συλλογιστική και εστιάζουμε 

στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες πέντε πρακτικές HR (Στελέχωση, 

Κατάρτιση και Ανάπτυξη, Αποζημίωση, Αξιολόγηση Επίδοσης, Συμμετοχή και 

Επικοινωνία) όπως αυτές λειτουργούν στις επιχειρήσεις τους και στην συνέχεια πως 

αυτές επηρεάζουν δύο διαστάσεις της ατομικής επίδοσης, την Παρακίνηση και την 

Εργασιακή Εμπλοκή καθώς και την οργανωσιακή επίδοση. Συγκεκριμένα, ο 

αντικειμενικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διερευνήσει την ύπαρξη ή μη 

συνάφειας στη σχέση μεταξύ της οργανωσιακής επίδοσης και των πρακτικών της 

ΔΑΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από μία σειρά ερωτήσεων που εκφράζουν τις 

επιμέρους μεταβλητές. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας, βασίζεται στη 

διανομή ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε στα πρότυπα ήδη υπάρχοντος 

ερωτηματολογίου με την ίδια δομή, το οποίο διανεμήθηκε σε 34 εργαζομένους, 

άνδρες και γυναίκες, που καλύπτουν όλες τις ιεραρχικές θέσεις στην εργασιακή 

βαθμίδα και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο ανήκουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό 4 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (100< εργαζόμενοι). 

Προκειμένου να δούμε εάν τα ερευνητικά ερωτήματα επιβεβαιώνονται 

πραγματοποιήσαμε πολλαπλές παλινδρομήσεις.  

Όσο αναφορά τα ευρήματα της έρευνας, αυτά αποκαλύπτουν πως υπάρχει μερική 

στατιστική συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών της ΔΑΠ και της Απόδοσης Αιτίου. 

Επίσης τονίζουν εκείνες τις διαστάσεις της απόδοσης αιτίου που έχουν πραγματική 

σημασία. Τέλος, όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα, ανακαλύψαμε εάν υπάρχει ή 

όχι στατιστική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Χάρη στην άνθηση που γνωρίζει τις τελευταίες δεκαετίες ο κλάδος της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) τόσο στην θεωρία όσο και στην εργασιακή 

πραγματικότητα, είναι παραπάνω από εμφανές ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν βασικό 

στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης και λαμβάνονται υπόψη 

ολοένα και περισσότερο σε οικονομίες και περιβάλλοντα που εξελίσσονται ραγδαία.  

Οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της 

επιστήμης και μια μεγάλη μερίδα των ερευνητών, κατόπιν εμπεριστατωμένης 

μελέτης, έχει διατυπώσει την άποψη ότι ορισμένες πρακτικές της ΔΑΠ (πχ. High 

Performance Work System – HPWS) έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην συνολική 

επίδοση της επιχείρησης (Jiang & Liu, 2015). Οι κυρίαρχες προσεγγίσεις σχετικά με 

την σχέση μεταξύ ΔΑΠ και επίδοσης συνοψίζονται στη μελέτη των Katou, Budhwar, 

& Patel (2014) ως εξής: οι βέλτιστες πρακτικές (best practices – καθολικό πλαίσιο), οι 

οποίες προσδιορίζονται ως ένα σύνολο πρακτικών που εφαρμόζονται καθολικά και 

παγκόσμια από τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ανεξάρτητα από την στρατηγική της 

κάθε επιχείρησης ως προς την βελτίωση της επίδοσης της (Redman & Wilkinson, 

2009) και η  καλύτερη εφαρμογή ( best fit – ενδεχομενικό πλαίσιο) όπου οι πρακτικές 

ΔΑΠ προκειμένου να προσδώσουν αξία στην επιχείρηση πρέπει να ευθυγραμμίζονται 

με την γενικότερη στρατηγική της και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τόσο των 

εργαζομένων όσο και της ίδιας της επιχείρησης (Shculer & Jackson, 1987). Και στις 

δύο προσεγγίσεις, η έρευνα που αφορά στην σχέση μεταξύ πρακτικών ΔΑΠ και 

επίδοσης έχει μετατοπιστεί και δεν εστιάζει πλέον σε μεμονωμένες πρακτικές αλλά 

σε συστήματα πρακτικών (Katou et al, 2014). 

Ωστόσο, έχει επιβεβαιωθεί από την επιστήμη πολυάριθμες φορές ότι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός συστημάτων ΔΑΠ τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά και τη 

δυναμική των εργαζομένων της επιχείρησης διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα καθώς η μοναδικότητα του ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί να 

μιμηθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλες επιχειρήσεις με τα ίδια αποτελέσματα. 

Εξάλλου, όπως διατύπωσε ο Huselid (1995), oι συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο, μπορούν να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων που 

https://books.google.nl/books/about/Contemporary_Human_Resource_Management.html
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σχετίζεται με τους υπαλλήλους από αυτές που δεν το κάνουν, χάρη στην καλύτερη 

γνώση, ικανότητα, δέσμευση  και στις δεξιότητες (Huselid, 1995). 

Πιο πρόσφατες έρευνες στον κλάδο που παρουσιάζουν αυξανόμενο ερευνητικό 

ενδιαφέρον εστιάζουν στην συσχέτιση της επίδοσης των επιχειρήσεων με την θεωρία 

της απόδοσης. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην πρόταση ότι τα κίνητρα στα οποία 

αποδίδουν οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης τις πρακτικές ΔΑΠ όσον αφορά τους 

λόγους που οι managers διαμόρφωσαν τις συγκεκριμένες πρακτικές, διαμορφώνουν 

τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται εν τέλει σε αυτές (Sanders, 

Guest & Rodrigues, 2018) 

Χωρίς αμφιβολία, οι θεωρίες που σχετίζονται με την απόδοση αιτίου (Attribution 

theory) έχουν επηρεάσει στο πέρασμα του χρόνου την κοινωνική ψυχολογία και 

άλλους συναφείς κλάδους. Η έρευνα σχετικά με τις αιτιώδεις αποδόσεις πηγαίνει 

βαθειά πίσω στο χρόνο και πηγάζει από την έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων να 

εξηγήσουν τα γεγονότα που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους. «Γιατί απολύθηκα από 

τη δουλειά μου;», «Γιατί δεν κατάφερα να περάσω στη σχολή που ήθελα;», «Γιατί το 

αεροπλάνο καθυστερεί να ξεκινήσει;» Ο πρώτος που επιχείρησε να δώσει 

επιστημονική εξήγηση στο φαινόμενο αυτό ήταν ο Heider το 1958, ο οποίος 

διατύπωσε την θεωρία της απόδοσης αιτίου, σύμφωνα με την οποία «οι άνθρωποι 

αποζητούν να κατανοήσουν τους λόγους της συμπεριφοράς των γύρω τους και των 

γεγονότων που συμβαίνουν, προκειμένου να προβλέψουν και να ελέγξουν όσα 

πρόκειται να συμβούν στο περιβάλλον τους».  

Από τότε, η θεωρία της απόδοσης αιτίου έχει διερευνηθεί σε βάθος από πλήθος 

θεωρητικών επιστημόνων και ερευνητών και έχει βρει πρακτική εφαρμογή σε 

πολλούς ερευνητικούς κλάδους μεταξύ των οποίων και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων (Sanders, Yang & Li, 2019). Άξιες αναφοράς είναι οι θεωρίες που 

διατυπώθηκαν από τον Kelley (1967), σύμφωνα με τον οποίο «το αποτέλεσμα 

αποδίδεται στους παράγοντες από τους οποίους συνδιαμορφώνεται», και από τον 

Weiner (1985) που υποστήριξε ότι η απόδοση της αιτίας επηρεάζει μελλοντικές 

προσδοκίες, συναισθήματα και επιδόσεις. Οι δύο αυτές θεωρητικές κατευθύνσεις, 

παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις και ενίοτε αντικρούουν 

η μία την άλλη, επηρέασαν στο μεγαλύτερο βαθμό την θεωρία της απόδοσης αιτίου 
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και αποτέλεσαν το πρώτο βήμα για την διερεύνηση της απόδοσης αιτίου των 

εργαζομένων. 

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η απόδοση αιτίου στην κοινωνική 

ψυχολογία, τα τελευταία χρόνια η προσοχή των ερευνητών ολοένα και μειώνεται 

(Weiner, 2008). Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την εφαρμογή της 

απόδοσης αιτίου στον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που γνωρίζει 

πρωτοφανή ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον του ερευνητικού κόσμου πηγάζει εν μέρει από 

το γεγονός ότι δύο από τις θεωρίες Ανθρωπίνων Πόρων που έχουν κεντρίσει το 

ενδιαφέρον τελευταία – η θεωρία HR System Strength (HRSS) (Bowen & Ostroff, 

2004) και η θεωρία απόδοσης αιτίου στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRA) 

(Nishii, Lepak, & Schneider, 2008), εμπεριέχουν στα θεμέλια τους στοιχεία απόδοσης 

αιτίου (HR  attributions) και επικεντρώνονται στο να διαλευκάνουν τη σχέση μεταξύ 

της ΔΑΠ και της επίδοσης στον εργασιακό χώρο (Hewett, Shantz, Mundy & Alfes, 

2018). 

1.1. Σκοπός της έρευνας 

Με την σύντομη αναφορά στη δυναμική που παρουσιάζει η θεωρία της απόδοσης 

αιτίου των εργαζομένων στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η παρούσα μελέτη 

σχεδιάστηκε για να διερευνήσει την ύπαρξη ή μη συνάφειας στη σχέση της 

οργανωσιακής επίδοσης με τις πρακτικές της ΔΑΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα 

από μία σειρά ερωτήσεων που εκφράζουν τις επιμέρους μεταβλητές. 

Παράλληλα με την στατιστική ανάλυση των δεδομένων θα επιχειρηθεί η 

σκιαγράφηση του προφίλ των εργαζομένων που συμμετέχουν στην έρευνα με βάση 

συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία.  

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: 

1. Να μετρηθούν οι αντιλήψεις των εργαζομένων αναφορικά με τις πρακτικές 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

2. Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εργαζομένων αναφορικά με τις 

αποτιμήσεις (απόδοσης αιτίου) για τις πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων. 

3. Να μετρηθούν τα αποτελέσματα των πρακτικών σε ατομικό επίπεδο 
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4. Να μετρηθούν οι αντιλήψεις των εργαζομένων για την συνολική επίδοση της 

επιχείρησης και να διερευνηθεί αν υπάρχει συσχέτιση με τις αποτιμήσεις των 

εργαζομένων. 

 

1.2. Συνεισφορά της έρευνας 

Παρά το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται παγκοσμίως από τους 

ερευνητές σχετικά με την απόδοση αιτίου των εργαζομένων και τη σχέση της με την 

εργασιακή επίδοση, οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με δεδομένα από 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ περιορισμένες. Αν και τα τελευταία χρόνια 

γίνονται προσπάθειες προς την εξέλιξη, ο τομέας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στις ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχει αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε, παρουσιάζει κενά 

και είναι εν πολλοίς αναποτελεσματικός. Σε ένα βαθμό αυτό οφείλεται στην ελλιπή 

έρευνα που αφορά τη δημιουργία συστημάτων ΔΑΠ, τα οποία θα αυξάνουν την 

ατομική επίδοση και έχουν ως κεντρικό άξονα τον εργαζόμενο.  

Η παρούσα μελέτη λοιπόν, επιχειρεί να ρίξει φως στις αποδόσεις αιτίου των 

εργαζομένων όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα και να εμπλουτίσει το 

ερευνητικό πεδίο. Τέλος, μέσα από τα αποτελέσματα δίνονται και προτάσεις για 

μελλοντική διερεύνηση.  

 

1.3. Διάρθρωση εργασίας 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζεται περιληπτικά η δομή της παρούσας μελέτης, η 

οποία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το κείμενο δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι εύκολο για τον αναγνώστη να περιηγηθεί στο κείμενο. 

Το πρώτο κεφάλαιο λειτουργεί ως εισαγωγή στο θέμα της μελέτης που 

παρουσιάζεται, και αναφέρεται στο σκοπό, τους στόχους, τη συνεισφορά της μελέτης 

και τη δομή της εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται το θέμα 

της παρούσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο παρουσιάζει τις πρακτικές 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την θεωρία της απόδοσης αιτίου των 

εργαζομένων και κατ’ επέκταση το πώς εφαρμόζεται αυτή στην ΔΑΠ, τα 
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αποτελέσματα αυτής στην επίδοση των εργαζομένων και τέλος στην οργανωσιακή 

επίδοση.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

μελέτη. Το κεφάλαιο αυτό, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά 

στην οργάνωση της έρευνας, το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, τον πληθυσμό και 

τη δειγματοληψία αλλά και τη μέθοδο συλλογής των δεδομένων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

λογισμικό STATA και σχετίζονται με την περιγραφική στατιστική. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύεται το προφίλ των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, δηλαδή τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους και τα αντίστοιχα 

διαγράμματα. Ακόμη, παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι κατανομές στις 84 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, καθώς και τα αντίστοιχα διαγράμματα.  

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τον έλεγχο της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της 

παρούσας μελέτης. Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολλαπλές παλινδρομήσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλο ανάλυσης. Για το συγκεκριμένο σκοπό, 

χρησιμοποιήθηκε και πάλι τo λογισμικό STATA. 

Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που διεξήχθηκαν από την μελέτη. 

Περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  

Τέλος, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 : 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης έτσι 

ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τη θεωρία της απόδοσης αιτίου και στη συνέχεια 

τη θεωρία της απόδοσης αιτίου όπως βρίσκει εφαρμογή στη ΔΑΠ. Η ιστορική 

αναδρομή ξεκινάει με την σύντομη παρουσίαση των πρακτικών διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις θεωρίες απόδοσης αιτίου που 

διαμόρφωσαν στο μεγαλύτερο βαθμό τη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, 

προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δύο κυριότερα ρεύματα που χρησιμοποιούν τις 

θεωρίες απόδοσης αιτίου προκειμένου να εξηγήσουν διαδικασίες ανθρωπίνων πόρων. 

Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στη συσχέτιση της θεωρίας απόδοσης αιτίου με την 

επίδοση των εργαζομένων και εν τέλει την επίδοση της επιχείρησης.  

 

2.1. Πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

2.1.1. Οι πρακτικές ΔΑΠ ως «περιεχόμενο» 

Όπως  διατυπώθηκε και παραπάνω, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί πλέον 

σε συστήματα πρακτικών HR και όχι σε μεμονωμένες πρακτικές, οι οποίες συνθέτουν 

όταν εμφανίζονται όλες μαζί το «περιεχόμενο» της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

(Katou et al., 2014). Σύμφωνα με μια μερίδα ερευνητών (Combs, Liu, Hall, & 

Ketchen, 2006, Huselid, 1995, Wright, Gardner, Moynihan, & Allen, 2005) το 

περιεχόμενο συναντάται στη θεωρία και ως «βέλτιστες πρακτικές». Ο λόγος που οι 

ερευνητές έχουν στραφεί στην ομαδοποίηση των πρακτικών HR είναι πως οι 

πρακτικές αυτές όντας μεμονωμένες παρουσιάζουν μεν στοιχεία συσχετισμού μεταξύ 

τους όταν χρησιμοποιηθούν μαζί με συνεκτικό τρόπο αλλά δε μπορούν να 

προκαλέσουν συμπληρωματικά αποτελέσματα (Ogbonnaya & Messersmith, 2017). 

Μία από αυτές τις ομαδοποιήσεις βέλτιστων πρακτικών αποτελεί το εργασιακό 

σύστημα υψηλών επιδόσεων (high performance work system - HPWS) όπως 

αναφέρεται ενδεικτικά στη μελέτη των Jiang & Liu, (2015). Οι οργανισμοί που 

εφαρμόζουν HPWS πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό 
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τους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι καλά εκπαιδευμένοι, με εξειδίκευση και 

έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης τους (Becker & Huselid, 1998). 

Το επιμέρους χαρακτηριστικά του συστήματος HPWS έχουν ερευνηθεί πολλάκις τα 

τελευταία χρόνια με πρώτο τον J. Pfeffer (1998) και παρόλο που εμφανίζονται στη 

βιβλιογραφία με διαφοροποιήσεις, περιλαμβάνουν όλα τις βασικές πρακτικές ΔΑΠ 

όπως αναφέρονται παρακάτω (Jiang & Liu, (2015): 

Στελέχωση (Staffing) – Αναφέρεται στις εκτεταμένες διαδικασίες που 

ακολουθούνται προκειμένου να αξιολογηθούν οι σχετικές γνώσεις και δεξιότητες και 

η ικανότητα προσαρμογής του εργαζόμενου στην κάθε θέση.  Περιλαμβάνει την 

ανάλυση της θέσης εργασίας, τη διαλογή κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, 

την αξιολόγηση τεχνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, συμπεριφοράς ή / και 

προσωπικότητας και την υιοθέτηση συστήματος προαγωγών με βάση την επίδοση 

του εργαζομένου (Pfeffer, 1998). 

Αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες (self-managed teams) – Αφορά την ανακατανομή της 

εξουσίας προς τα κάτω, παραχωρώντας εξουσία και ευθύνη στις δομές της ομάδας 

(Jiang & Liu, 2015). Οι ομάδες παρέχουν αξία ακριβώς επειδή αποτελούνται από 

άτομα που σκέφτονται διαφορετικά αλλά εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Αυτό 

σημαίνει ότι δημιουργούνται διαφορετικές ιδέες για την επίτευξη του στόχου οι 

οποίες στη συνέχεια επεξεργάζονται και συνδυάζονται, με αποτέλεσμα να 

επιλέγονται οι καλύτερες για την στρατηγική της επιχείρησης (Pfeffer, 1998). Η 

δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης είναι μία από τις βασικές ευθύνες του 

ανθρώπινου δυναμικού ενώ σημαντικό για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού και 

αποδοτικού οργανισμού είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

και τμημάτων μέσα στον οργανισμό (1998).  

Συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων (Decentralized decision making) 

– Η πρακτική αυτή αναφέρεται στην δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετάσχουν 

απευθείας στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης καθώς τους παρέχεται μεγαλύτερη 

ευθύνη. Πηγάζει από την άποψη ότι κάθε υπάλληλος είναι ένα πολύτιμο μέλος του 

οργανισμού και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο καθώς σε ένα ισότιμο 

περιβάλλον όλοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της εταιρίας (1998). 

Η συμμετοχή των εργαζομένων επιτυγχάνεται με την ανάθεση εξουσίας σε αυτούς 
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προκειμένου να μπορούν να λάβουν πρωτοβουλίες χωρίς την έγκριση κάποιου 

προϊστάμενου και με την συμμετοχική διαχείριση (Jiang & Liu, 2015) 

Κατάρτιση εργαζομένων και ομάδων (individual and team training) – Η δια βίου 

εκπαίδευση έχει οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την επιχείρηση. 

Αφενός επιτρέπει στους υπαλλήλους να προσαρμοστούν σε ένα όλο και πιο 

περίπλοκο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας αυξάνοντας παράλληλα τις 

πιθανότητες πρόσληψης τους σε άλλες επιχειρήσεις μελλοντικά και αφετέρου 

ενισχύει την ποιότητα δουλειάς και την συνέπεια καλών επιδόσεων των εργαζομένων 

που τελικώς καταλήγουν στην βελτίωση της επίδοσης όλου του οργανισμού (Bednall 

& Sanders, 2014). Αποτελεσματική είναι η κατάρτιση όταν γίνεται τόσο στους 

νεοπροσληφθέντες όσο και στους υφιστάμενους υπαλλήλους και αφορά σε 

δεξιότητες τεχνικές και διαπροσωπικές (Jiang & Liu, 2015) . Αν η επιχείρηση δεν 

παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης στους υπαλλήλους της ώστε να εξελιχθούν είναι 

πιθανό να αυξηθούν τα επίπεδα αποχώρησης και παραίτησης.  

Αποζημίωση (compensation) - Περιλαμβάνει όλες τις μορφές άμεσων βασικών 

χρηματικών αποζημιώσεων (π.χ., μισθούς και ημερομίσθια), καθώς και άμεσων 

μεταβλητών πληρωμών (π.χ., προμήθειες, αμοιβές επίδοσης) που απολαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησής τους με τον οργανισμό. Αναφορές 

για την σημασία της αποζημίωσης η οποία σχετίζεται με την απόδοση συναντώνται 

σε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας όπως ενδεικτικά στους Delaney & Huselid 

(1996), Den Hartog & Verburg (2004), Jiang & Liu (2015) και Melesse (2016)  

Επικοινωνία (communication) – Η συγκεκριμένη πρακτική HR αναφέρεται στα 

κάθετα και οριζόντια κανάλια επικοινωνίας που πρέπει να ανοίξει η επιχείρηση 

προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και ευκαιρίες να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. Επιπλέον, η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί σε 

όλους τους εργαζόμενους τον στρατηγικό της σχεδιασμό. Η ανοιχτή επικοινωνία 

ενισχύει την κουλτούρα της επιχείρησης και τη δύναμη του συστήματος και 

διευκολύνει τους εργαζόμενους να νιώσουν εμπιστοσύνη (Pfeffer, 1998). 

Στόχος των παραπάνω πρακτικών ΔΑΠ είναι να δημιουργήσουν ένα ισχυρό 

οργανωσιακό σύστημα μέσω των οποίων μπορούν οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την 

επιλογή προσωπικού, την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη σωστή αξιοποίηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου τους προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους 
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του οργανισμού, όπως είναι η οργανωτική επίδοση (Katou et al, 2014). Η βασική 

υπόθεση που προκύπτει από την ανάλυση του περιεχομένου είναι ότι οι πρακτικές  

ΔΑΠ επηρεάζουν την συνολική επίδοση της εταιρίας μέσω του αντίκτυπου που έχουν 

στην συμπεριφορά και την επίδοση των εργαζομένων ατομικά.  

2.1.2. Οι Πρακτικές ΔΑΠ ως «διαδικασία» 

Στην άλλη πλευρά του νομίσματος βρίσκεται η προσέγγιση της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων μέσω της «διαδικασίας» (process) (Nishii, Lepak, & Schneider, 

2008, Katou et al. 2014, Sanders & Yang, 2016). Η διαδικασία αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές HR επικοινωνούνται στους εργαζομένους της 

επιχείρησης ή όπως επισημαίνουν οι Bowen & Ostroff (2004) «στα χαρακτηριστικά 

ενός συστήματος HRM που στέλνει σήματα στους υπαλλήλους, τα οποία τους 

επιτρέπουν να κατανοήσουν τις επιθυμητές και κατάλληλες αντιδράσεις και να 

σχηματίσουν μια συλλογική αίσθηση του τι αναμένει η επιχείρηση από αυτούς». Το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη διαδικασία οφείλεται καταρχάς στην υπόθεση ότι 

δεν εκλαμβάνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις πρακτικές HR όλα τα μέλη της 

επιχείρησης και για το λόγο αυτό υπογραμμίζεται η σημασία των ψυχολογικών 

διεργασιών μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι εξηγούν τη σχέση μεταξύ ΔΑΠ και 

επίδοσης. Συνεπώς η ΔΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά ατομικά ή οργανωτικά 

αποτελέσματα, επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τις πρακτικές της 

με τον τρόπο που προοριζόταν από τους managers τους (Sanders & Yang, 2016).  

Παρά το ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό στο πέρασμα 

των χρόνων, είναι εμφανές ότι παρουσιάζουν κενά τα οποία δεν μας επιτρέπουν να 

καταλήξουμε σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα σχετικά με την σχέση μεταξύ των 

πρακτικών HR και της οργανωσιακής επίδοσης. Παραδείγματος χάρη ορισμένες 

μελέτες που εξετάζουν τις πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από την 

πλευρά του περιεχομένου λαμβάνουν ως δεδομένο ότι εφαρμόζονται πανομοιότυπες 

πρακτικές σε όλα τα τμήματα και τις ομάδες της επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνουν 

υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και το επιστημονικό υπόβαθρο των 

εργαζομένων, κάτι που φυσικά δεν είναι ρεαλιστικό (Den Hartog & Verburg, 2004). 

Επιπλέον, μελέτες που προσπαθούν να αποδείξουν την εγκυρότητα της προσέγγισης 

του περιεχομένου λαμβάνουν ως δεδομένη μεταβλητή την ύπαρξη του περιεχομένου 

(Katou et al., 2014). Δεδομένων των παρανοήσεων και των κενών που μπορεί να 
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προκύψουν αν ακολουθήσουμε τη μία από τις δύο προσεγγίσεις, οι Bowen & Ostroff 

(2004) διατύπωσαν την άποψη ότι «το περιεχόμενο και η διαδικασία της ΔΑΠ πρέπει 

να ενσωματωθούν αποτελεσματικά προκειμένου τα μοντέλα στρατηγικής που 

σχεδιάζει η επιχείρηση να συνδέονται πραγματικά με την εταιρική απόδοση». 

 

2.2. Θεωρίες απόδοσης αιτίου: Ιστορική αναδρομή 

Ο όρος «απόδοση αιτίου» εμφανίστηκε αρχικά στον κλάδο της ψυχολογίας και 

προσδιορίζει την ερμηνευτική διαδικασία με την οποία τα άτομα διαμορφώνουν 

κρίσεις σχετικά με τα αίτια της συμπεριφοράς τους και της συμπεριφοράς των άλλων. 

Συγκεκριμένα, η θεωρία της απόδοσης αιτίου έγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του 

’50 με τη δημοσίευση του βιβλίου του Fritz Heider, στο οποίο παρουσίασε τα άτομα 

ως «αφελείς ψυχολόγους» που παρατηρούν, διερευνούν και εξηγούν τις 

συμπεριφορές τόσο των ίδιων, όσο και των υπολοίπων, προκειμένου να κατανοήσουν 

τα αίτια της εκάστοτε συμπεριφοράς των ανθρώπων (Heider, 1958). Σημείο κλειδί 

στην μελέτη του Heider, στο οποίο βασίστηκε μεγάλο μέρος της μετέπειτα εξέλιξης 

της θεωρίας, αποτελεί η διάκριση της απόδοσης της αιτιότητας ανάλογα με το αν η 

συμπεριφορά κάποιου οφείλεται σε εσωτερικούς/προσωπικούς ή 

εξωτερικούς/περιβαλλοντικούς παράγοντες (Nishii et all., 2007). Σύμφωνα με τους 

Hewett et all. (2018) εσωτερική είναι η απόδοση της αιτιότητα ενός γεγονότος ή μιας 

συμπεριφοράς όταν αποδίδεται στο ίδιο το άτομο ενώ εξωτερική είναι όταν 

αποδίδεται στο περιβάλλον και σε παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Στις 

περιπτώσεις που πρόκειται για εσωτερική αιτιότητα, η συμπεριφορά του ατόμου 

παρέχει περισσότερες πληροφορίες και κατά συνέπεια η απόδοση είναι πιο αξιόπιστη 

και ενδεικτική μελλοντικών συμπεριφορών (Jones & Davis, 1965). Για το λόγο αυτό, 

η απόδοση αιτίου που προέρχεται από εσωτερικούς παράγοντες σχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με συναισθήματα και άλλες γνωστικές διαδικασίες σε αντίθεση με τους 

εξωτερικούς παράγοντες που παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες για τα κίνητρα 

ορισμένης συμπεριφοράς (Kelley & Michela, 1980).  Παράλληλα στο έργο του 

Heider γίνεται λόγος και για «λάθη σχετικά με την απόδοση αιτίου» όσον αφορά στον 

τρόπο που τα άτομα καταλήγουν σε συγκεκριμένες αιτιάσεις. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι συνήθης η σύγχυση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

αποδόσεων αιτίου στον τρόπο που αξιολογείται η συμπεριφορά κάποιου ατόμου 

(Hewett et all., 2018). 
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Στη θεωρία του Heider βασίστηκε μεταξύ άλλων και ο Kelley (1967,1973), ο οποίος 

δημιούργησε το «μοντέλο συνδιακύμανσης (covariation model – the ANOVA model) 

προκειμένου να περιγράψει με τον δικό του τρόπο τη διαδικασία που ακολουθούν τα 

άτομα όταν αποδίδουν την αιτιότητα μιας συμπεριφοράς ή ενός γεγονότος. Ο Kelley 

λοιπόν υποστήριξε πως για να ολοκληρωθεί η απόδοση αιτίου είναι αναγκαία η 

πρόσληψη πληροφοριακών ενδείξεων από πολλές διαφορετικές παρατηρήσεις 

(Gardner et all., 2018), χωρίζοντας περαιτέρω τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες σε 

τρεις κατηγορίες συνδιακύμανσης – διακριτικότητα, συνέπεια, συναίνεση – οι οποίες 

επηρεάζουν τον παρατηρητή προκειμένου να κάνει αποδόσεις σε εσωτερικά ή 

εξωτερικά αίτια. Πιο συγκεκριμένα, η διακριτικότητα (distinctiveness) αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη σχέση αίτιου-αιτιατού να ξεχωρίζει στο 

περιβάλλον, προκαλώντας έτσι την προσοχή και το ενδιαφέρον, η συνέπεια 

προσδιορίζει το κατά πόσο τα άτομα συμπεριφέρονται με συνέπεια στο πέρασμα του 

χρόνου  ενώ η συναίνεση χαρακτηρίζει τη σύγκλιση παρατηρήσεων διαφορετικών 

ατόμων στο ίδιο συμπέρασμα (Harvey et all. 2014, Kelley, 1973).  Ο βαθμός στον 

οποίο εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία σε μία κατάσταση επηρεάζουν τα 

συμπεράσματα των παρατηρητών όσον αφορά την απόδοση αιτίου.  

Σε αντίθεση με τον Kelley και τον Heider που απέδωσαν τις αποδόσεις αιτίου σε πιο 

αντικειμενικά κριτήρια, ο Weiner εστίασε στα συναισθηματικά και συμπεριφορικά 

αποτελέσματα των αποδόσεων τα οποία μάλιστα επηρεάζουν μελλοντικές προσδοκίες 

και την επίδοση (Weiner, 1985). Η θεωρία του Weiner, που συναντάται στη 

βιβλιογραφία και με τον όρο “attributional theory” (Fiske & Taylor, 1991) χωρίζεται 

σε τρεις διαστάσεις οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση αιτίου και είναι α) η πηγή της 

αιτιότητας (locus of causality) β) η σταθερότητα (stability) και γ) ο έλεγχος 

(controllability) (Weiner, 1979). 

 

2.3. Η θεωρία της απόδοσης αιτίου στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

Η θεμελιώδης αντίληψη στην προσπάθεια να εξηγηθεί η συσχέτιση της ΔΑΠ με την 

οργανωσιακή επίδοση, όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι ότι οι εργαζόμενοι 

αντιδρούν στις πρακτικές HR συμπεριφορικά και χάρη στην προσωπική τους 

ιδιοσυγκρασία, βασιζόμενοι στις αποδόσεις αιτίου που θα κάνουν για το σκοπό που οι 

managers εφάρμοσαν τη συγκριμένη στρατηγική. Ο πρώτος που επιχείρησε να 
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εφαρμόσει την απόδοση αιτίου στην διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι ο Koys 

(1988, 1991) ο οποίος διαχώρισε κατά τα πρότυπα της θεωρίας της απόδοσης αιτίου 

δύο κατηγορίες όσον αφορά τις πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων : α) τις 

εσωτερικές (internal) αποδόσεις όταν οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες 

HR επιλέγονται με ελεύθερη βούληση από τον οργανισμό και εκτελούνται «με 

πνεύμα δικαιοσύνης» ή «για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το εργατικό 

δυναμικό τους» και β) τις εξωτερικές (external) αποδόσεις όταν οι εργαζόμενοι 

πιστεύουν ότι οι πρακτικές HR εφαρμόζονται λόγω εξωτερικών αιτίων όπως η πίεση 

«να συμμορφωθούν με κυβερνητικές σχέσεις » ή «για να ενθαρρύνουν την ατομική ή 

οργανωσιακή επίδοση». Παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος που η ενθάρρυνση 

της επίδοσης αποτελεί εξωτερική απόδοση, τα αποτελέσματα της έρευνας του Koys 

αποδεικνύουν ότι οι εσωτερικές αποδόσεις αιτίου σχετίζονται θετικά με την 

αφοσίωση  σε σχέση με τις εξωτερικές αποδόσεις που δεν  σχετίζονται καθόλου 

(Nishii et al, 2007, Sanders, Yang & Li, 2018). 

Βασισμένοι στο έργο του Koys, οι Nishii et al (2007) προσδιόρισαν τον ορισμό των 

αποδόσεων αιτίου στην ΔΑΠ ως «τις αιτιώδεις εξηγήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι 

σχετικά με τα κίνητρα της διοίκησης για τη χρήση συγκεκριμένων πρακτικών HR» 

Υποστήριξαν επιπλέον ότι οι αποδόσεις αιτίου των υπαλλήλων στη ΔΑΠ έχουν 

σημαντικές συνέπειες για τη δέσμευση και την ικανοποίησή τους από την εταιρία. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια πολλοί ήταν οι ερευνητές που προσπάθησαν να εξηγήσουν 

αποτελεσματικότερα το «γιατί» καθώς και το βαθμό στον οποίο οι αποδόσεις των 

εργαζομένων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζονται οι πρακτικές 

HR επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Ο διαχωρισμός σε  εσωτερικές και εξωτερικές 

αποδόσεις χρησιμοποιήθηκε ως βασικό στοιχείο στην διερεύνηση του αιτίου – 

αιτιατού και αποτέλεσε πολύ σημαντικό παράγοντα στα ευρήματα της θεωρίας. 

Στην προσπάθεια να διαχωριστούν οι πολυάριθμες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί επί 

του θέματος, συνετέλεσε αποτελεσματικά η μελέτη των Hewett, Shantz, Mundy & 

Alfes (2018). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές αφού συγκέντρωσαν όλες τις μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη θεωρία της απόδοσης αιτίου στην διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, ξεχώρισαν τις κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν τις πιο γνωστές 

θεωρίες :  
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2.3.1. Human Resources System Strength (HRSS)  

H πρώτη κατηγορία εξετάζει το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ατομικά τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος HR προκειμένου να εξηγήσει την συνέπεια στον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά ανταποκρίνονται στις πρακτικές της ΔΑΠ. Η 

προσέγγιση αυτή προέρχεται από το έργο του Kelley αλλά κυρίως έχει διαμορφωθεί 

με  βάση την θεωρία των Bowen & Ostroff (2004), οι οποίοι δημιούργησαν το 

μοντέλο Human Resources System Strength (HRSS). 

Όπως επισημαίνουν και οι Hewett et al. (2018) «η θεωρία έχει ως βάση την 

προϋπόθεση ότι η σχέση μεταξύ του HR και της οργανωσιακής απόδοσης εξαρτάται 

από τις κοινές αντιλήψεις των υπαλλήλων σχετικά με τη συμπεριφορά που αναμένει, 

εκτιμά και επιβραβεύει ο οργανισμός από αυτούς. Η δύναμη του συστήματος HR 

προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό, μέσω του οποίου οι πρακτικές της ΔΑΠ 

στέλνουν σαφή μηνύματα στους υπαλλήλους, τα οποία σχηματίζουν τη βάση της 

ψυχολογικής προσέγγισης για το κλίμα (Bowen & Ostroff, 2004 on psychological 

climate). Είναι σαφές πως χωρίς ένα ισχυρό σύστημα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

οι προσωπικές απόψεις των εργαζομένων για τις πρακτικές HR που προκύπτουν από 

την δική τους ιδιοσυγκρασία και όχι από την στρατηγική της επιχείρησης, είναι αυτές 

που οδηγούν την συμπεριφορά τους.». Για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κλίμα θα 

πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας να έχουν κοινή αντίληψη των διαδικασιών, 

των πρακτικών και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως και να μοιράζονται 

την ίδια προσέγγιση σχετικά με τις συμπεριφορές που αναμένονται από αυτούς. Όσο 

πιο ισχυρά είναι τα μηνύματα που στέλνει ο οργανισμός σχετικά με τους 

στρατηγικούς στόχους τόσο πιο πιθανό είναι να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί (Bowen 

& Ostroff, 2004). Περαιτέρω στη μελέτη τους, προχώρησαν στον προσδιορισμό των 

εννέα χαρακτηριστικών, η ύπαρξη των οποίων επιτρέπει στα συστήματα HRM να 

δημιουργούν ισχυρά εργασιακά κλίματα που με τη σειρά τους μεταδίδουν σαφή 

μηνύματα στους εργαζομένους σχετικά με την απαιτούμενη συμπεριφορά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στη διαδικασία με την οποία επικοινωνείται στους 

εργαζόμενους το περιεχόμενο της ΔΑΠ και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

- Διακριτικότητα (distinctiveness) : Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που 

επιτρέπουν τη σχέση αίτιου-αιτιατού να ξεχωρίζει στο περιβάλλον, 

προκαλώντας έτσι την προσοχή και το ενδιαφέρον. Ξεχωρίζουμε τέσσερα 
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χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν διακριτικότητα: 1) Ορατότητα 

(visibility) – αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο οι πρακτικές HRM είναι 

αξιοπρόσεκτες και εύκολα παρατηρήσιμες.  2) Κατανόηση (understandability) 

– προσδιορίζει την έλλειψη ασάφειας και την ευκολία να γίνεται αντιληπτό το 

περιεχόμενο της ΔΑΠ, 3) Νομιμότητα της εξουσίας ( legitimacy of authority) – 

αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης είναι 

αξιόπιστα και οι αποφάσεις τους νομιμοποιούνται από το σύνολο των 

εργαζομένων,  4) Συνάφεια (relevance) – δείχνει το βαθμό στον οποίο οι 

προσωπικοί στόχοι των εργαζομένων είναι συναφείς με τον στρατηγικό στόχο 

της επιχείρησης. Η ύπαρξη και των τεσσάρων αυτών χαρακτηριστικών 

αυξάνει την πιθανότητα να ερμηνευθεί ομοιόμορφα μεταξύ των υπαλλήλων 

το μήνυμα που θέλει να περάσει η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.  

- Συνέπεια (consistency) : Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη 

σχέση αίτιου-αιτιατού να επαναλαμβάνεται η ίδια ανεξάρτητα από χρόνο, 

ανθρώπους, ή πλαίσιο. Τα χαρακτηριστικά που καθιερώνουν την συνέπεια 

είναι τα εξής: 1) Οργάνωση (instrumentality) – Η οργάνωση αναφέρεται στην 

θεμελίωση μιας σαφούς σχέσης αιτίου – αιτιατού όσον αφορά τις επιθυμητές 

συμπεριφορές των εργαζομένων στα πλαίσια του συστήματος HRM, 2) 

Εγκυρότητα (validity) – Η εγκυρότητα των πρακτικών ΔΑΠ είναι σημαντική 

καθώς οι εργαζόμενοι την λαμβάνουν υπόψη όταν πρόκειται να αποδώσουν 

αιτιότητα, 3) Συνεπή μηνύματα HRM (consistent HRM messages) – 

αναφέρεται στα μηνύματα που στέλνει η εταιρεία προς τους εργαζομένους 

σχετικά με τους στόχους που έχει θέσει και την στρατηγική που επιθυμεί να 

ακολουθηθεί, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια και μέσα στο 

πέρασμα του χρόνου.  

- Συναίνεση (consensus): Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά που προκαλούν 

συμφωνία απόψεων μεταξύ των εργαζομένων ως προς τη σχέση αίτιου-

αιτιατού. 1) Συμφωνία μεταξύ των στελεχών που παίρνουν αποφάσεις 

(Agreement among principal HRM decision makers) – Τα στελέχη αυτά είναι 

αρμόδια να θέτουν τους στόχους, την πολιτική και την στρατηγική της 

εταιρίας. Όταν μεταξύ τους υπάρχει συναίνεση, ο οργανισμός περνάει ισχυρό 

μήνυμα στους εργαζόμενους και αυξάνει τις πιθανότητες να επιτευχθεί 

συμφωνία και μεταξύ αυτών, 2) Δικαιοσύνη (fairness) – Προσδιορίζει τον 

τρόπο με τον οποίοι οι εργαζόμενοι εκλαμβάνουν την ύπαρξη ή μη 
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δικαιοσύνης στο σύστημα της ΔΑΠ. Η ύπαρξη δικαιοσύνης επηρεάζει θετικά 

τον τρόπο που αντιδρούν και συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι. 

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όταν εμπεριέχονται όλα μαζί, παρέχουν τους όρους 

για ένα ισχυρό σύστημα HRΜ. Αν και οι Bowen & Ostroff (2004) ισχυρίζονται ότι το 

ισχυρό σύστημα αφορά σε μεταβλητή που εφαρμόζεται σε επίπεδα επιχειρήσεων, οι 

περισσότερες μελέτες έχουν ερευνήσει την ατομική προσέγγιση. Όσον αφορά στους 

συσχετισμούς των χαρακτηριστικών μεταξύ τους, η εμπεριστατωμένη έρευνα που 

έχει γίνει τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι η μεμονωμένη ύπαρξη του κάθε ενός 

χαρακτηριστικού σχετίζεται θετικά με το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι για την 

οργάνωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της οργανωσιακής δέσμευσης (Sanders et al., 

2008), ενώ σχετίζεται αρνητικά με τις προθέσεις τους να παραιτηθούν. Παράλληλα 

έχουν βρει θετική συσχέτιση με τον τρόπο που οι εργαζόμενοι αισθάνονται για τη 

δουλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ικανοποίησης (Li et al., 2011), 

του κινήτρου, της αφοσίωσης και της εργασιακής δέσμευσης (Katou et. κ.λπ., 2014). 

Οι Sanders & Yang (2016) στην έρευνα τους απέδειξαν ότι η οργανωτική δέσμευση 

ήταν ισχυρότερη όταν οι εργαζόμενοι κατάλαβαν τη πρακτικές της ΔΑΠ όπως είχαν 

σχεδιαστεί από τη διοίκηση. Τέλος έχει διαπιστωθεί θετική συσχέτιση μεταξύ του 

HRSS και της παρακίνησης, της εργασιακής εμπλοκής και της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς πολίτη (OCB) (Katou et al., 2014).  

Ωστόσο, αυτό που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το τι συμβαίνει όταν τα 

στοιχεία αυτά συνδυάζονται και εμφανίζονται όλα μαζί σε μια κατάσταση. Οι 

ερευνητές λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο συνδιακύμανσης του Kelley (1967) 

κατέληξαν πως οι συνδυασμοί των τριών προσεγγίσεων μπορούν να αποδοθούν σε 

μία από τις τρεις καταλήξεις της σχέσης αιτίου – αιτιατού : α) το κίνητρο (stimulus) ή 

την οντότητα (entity), β) το άτομο και γ) το περιβάλλον ή τον χρόνο (Sanders & 

Yang, 2016). Όταν η διακριτικότητα, η συνέπεια και η συναίνεση φαίνεται να 

υπάρχουν σε υψηλά επίπεδα, οι εμπλεκόμενοι αποδίδουν την αιτία στην ύπαρξη 

κινήτρων ή μιας οντότητας (πχ μιας επιχείρησης). Σε αυτή την περίπτωση η απόδοση 

του αιτίου θεωρείται πως καταλήγει στον αρχικό της σκοπό και είναι εξωτερική, 

σταθερή και ελεγχόμενη (Weiner, 1985). Όταν η συνέπεια είναι υψηλή αλλά η 

διακριτικότητα και η συναίνεση είναι χαμηλές τότε η απόδοση αιτίου στρέφεται προς 

το άτομο και υποδηλώνει πως μόνο τα συγκεκριμένο άτομο εξέλαβε την κατάσταση 
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με αυτόν τον τρόπο και πρόκειται για εσωτερική απόδοση. Τέλος, αν μια κατάσταση 

παρουσιάζει υψηλή διακριτικότητα και χαμηλή συνέπεια και συναίνεση τότε οι 

εμπλεκόμενοι θα αποδώσουν τα αίτια στο περιβάλλον ή το χρόνο, δηλαδή σε 

εξωγενείς συνθήκες που επηρέασαν την κατάσταση. Η απόδοση αυτή θεωρείται 

εξωτερική και ασταθής (Sanders & Yang, 2016). Συμπερασματικά, καταλήγουμε πως 

μια μερίδα ερευνητών υποστηρίζει την θετική συσχέτιση ενός ισχυρού συστήματος 

HR με την υψηλή οργανωσιακή επίδοση. 

 

2.3.2. Attributions of intent (HRA)  

Σε αυτή την κατηγορία ερευνώνται οι αποδόσεις αίτιου των εργαζομένων σχετικά με 

το «γιατί» υφίστανται οι πρακτικές της ΔΑΠ είτε σε σύνολα είτε μεμονωμένες 

(Hewett et al, 2018). Η θεωρία αυτή έχει επηρεαστεί από το έργο των Heider (1958) 

και Weiner (1979) και υποστηρίχθηκε κατά κύριο λόγο από τους Nishii et al (2007).  

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, θεμελιώδες στοιχείο είναι η διάκριση των 

προθέσεων σύμφωνα με τις οποίες προτείνονται οι πρακτικές HR, μεταξύ 

εσωτερικών και εξωτερικών αποδόσεων.  

Σε αυτό το μοντέλο κατηγοριοποίησαν τις αποδόσεις αιτίου της ΔΑΠ σε τρεις 

διαστάσεις όπως το καταγράφουν οι Hewett et al. (2018) : Η πρώτη είναι αυτή που 

υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι κάνουν εσωτερικές ή εξωτερικές αποδόσεις που 

σχετίζονται με την πρόθεση των πρακτικών HR. Οι εσωτερικές αποδόσεις είναι 

εκείνες που προέρχονται από τον οργανισμό, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο (για να 

ενισχύσει την δέσμευση των εργαζομένων ή για να επιβληθεί αν χρειαστεί) και οι 

εξωτερικές αποδόσεις είναι εκτός ελέγχου του οργανισμού (οι πρακτικές εξαρτώνται 

από κάποια συνδικαλιστική ένωση ή από το νόμο.). Η δεύτερη διάσταση 

επικεντρώνεται στις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με το εάν τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα της πρακτικής Ανθρώπινου Δυναμικού επηρεάζουν θετικά τους 

εργαζόμενους (βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας) ή αρνητικά 

(εκμετάλλευση εργαζομένων ή μείωση του κόστους). Τέλος, η τρίτη διάσταση 

προσδιορίζει το που βρίσκεται το επίκεντρο της πρακτικής. Οι αποδόσεις ευημερίας 

και εκμετάλλευσης των εργαζομένων  εστιάζουν στο άτομο, ενώ οι αποδόσεις 

επίδοσης ή μείωσης κόστους εστιάζουν στον οργανισμό.  
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Όσον αφορά τα επιμέρους χαρακτηριστικά, οι Nishii et al (2007) χώρισαν τις 

εξηγήσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι όσον αφορά στον λόγο που υφίστανται οι 

πρακτικές της ΔΑΠ σε 5 κατηγορίες, η έρευνα όμως που πραγματοποίησαν έδειξε 

πως οι κατηγορίες εμπίπτουν σε 3 μεγαλύτερα σύνολα ως εξής: 

 

2.3.2.1. Αποδόσεις αιτίου στην Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων αναφορικά με την 

επιχειρησιακή στρατηγική 

- Βελτίωση ποιότητας (quality enhancement) : Αναφέρεται στις αποδόσεις 

αιτίου των εργαζομένων ότι οι πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού γίνονται 

με την πρόθεση να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό 

επιτυγχάνεται όταν η εταιρεία ακολουθεί στρατηγικές όπου οι εργαζόμενοι 

θεωρούνται πολύτιμα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της, 

κάνει επενδύσεις στην εξέλιξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, παρακινεί 

τους εργαζόμενους να εργαστούν προσανατολισμένοι σε ποιοτικούς στόχους 

και δείχνει πως η ευημερία τους είναι πάνω από τα έσοδα και τα κέρδη. 

- Μείωση κόστους (cost reduction) : Παρουσιάζει τις αποδόσεις αιτίου ότι οι 

πρακτικές ΔΑΠ σχεδιάζονται λόγω του ενδιαφέροντος της διοίκησης να 

μειώσει το κόστος. Όταν η στρατηγική της εταιρίας βασίζεται στον 

ανταγωνισμό με βάση χαμηλά κόστη, η διοίκηση αντιλαμβάνεται τους 

υπαλλήλους ως ένα κόστος το οποίο πρέπει να ελέγξει. Έτσι, οι εργαζόμενοι 

θεωρούνται αντικαταστατοί, και η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού 

εστιάζει στη μείωση του κόστους που προϋποθέτει κάθε εργαζόμενος, 

προσφέροντας παραδείγματος χάρη χαμηλούς βασικούς μισθούς με λίγα 

προνόμια και με βραχυπρόθεσμη εκπαίδευση.  

 

2.3.2.2. Αποδόσεις αιτίου στην Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων αναφορικά με τη 

φιλοσοφία της ΔΑΠ 

- Ευημερία εργαζομένων (employee well-being): Οι αποδόσεις αιτίου γίνονται 

με βάση το ότι οι πρακτικές HR σχεδιάζονται λόγω της πρόθεσης της 

διοίκησης να βελτιώσει την ευημερία των εργαζομένων. Σύμφωνα με την 

μελέτη των Nishii et al (2007) όταν οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι 

συγκεκριμένες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού οφείλονται στην φιλοσοφία 

της επιχείρησης για την ευημερία των εργαζομένων, τότε αυτοί θα 
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αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι από ό,τι αν 

αντιλαμβάνονται το αντίθετο.  

- Εκμετάλλευση εργαζομένων (exploiting employees): Προσδιορίζει τις 

αποδόσεις αιτίου που γίνονται με βάση το ότι οι πρακτικές του ανθρώπινου 

δυναμικού σχεδιάζονται γιατί η διοίκηση έχει σκοπό να εκμεταλλευτεί τους 

εργαζομένους της. Σε αυτή την περίπτωση οι αποδόσεις έχουν αρνητική 

συσχέτιση με την αφοσίωση και την επίδοση.  

 

2.3.2.3. Αποδόσεις αιτίου στην Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων αναφορικά με τις 

εξωτερικές σχέσεις 

- Συμμόρφωση με τυπικό συμβόλαιο (compliance with typical contract): Η 

αποτίμηση των εργαζομένων ότι οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού 

σχεδιάζονται λόγω της πρόθεσης της διοίκησης να συμμορφώνονται με το 

τυπικό συμβόλαιο για αποφυγή πιέσεων από διάφορους παράγοντες (π.χ. 

συνδικάτα). Οι αποδόσεις αυτές είναι εξωτερικές και όπως έχει διαπιστωθεί 

από τους ερευνητές (ενδεικτικά Jones & Davis, 1965) δεν συνεισφέρουν 

σημαντικά προκειμένου να καταλήξουμε σε μελλοντικά συμπεράσματα και 

προβλέψεις.  

Η παραπάνω έρευνα των Nishii et al, παρά τους περιορισμούς που παρουσιάζονται, 

έδωσε μεγάλη ώθηση στη μελέτη για τη συσχέτιση της απόδοσης αιτίου με την 

επίδοση των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι οι αποδόσεις αιτίου των 

εργαζομένων αντιπροσωπεύουν εν μέρει την επιτυχία με την οποία οι πρακτικές HR 

επηρεάζουν τελικά την οργανωσιακή απόδοση. Εν συνεχεία, απέδειξαν ότι οι 

συμπεριφορές τους γίνονται κοινές όταν λειτουργούν σε ομάδες και ότι σχετίζονται 

με την οργανωσιακή συμπεριφορά πολίτη (ΟΣΠ) και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων.  

Από την άλλη πλευρά, ο Melesse το 2016 προσπαθώντας να ρίξει φως στη σχέση 

μεταξύ απόδοσης αιτίου στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και στην οργανωσιακή 

επίδοση μέσω της χρήσης συστημάτων HPWS, διατύπωσε την πεποίθηση ότι «η 

απόδοση αιτίου είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη δύναμη της 

σχέσης μεταξύ των πρακτικών HPWS και της αποτελεσματικής επίδοσης. Επιπλέον 

εκτός από την διεύρυνση των γνώσεων μας για το πώς οι πρακτικές ΔΑΠ επηρεάζουν 
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την απόδοση, η παρούσα μελέτη αναγνωρίζει την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας 

της απόδοσης αιτίου στον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού».  

 

2.4. Αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο 

Σύμφωνα με τους Bowen &  Ostroff (2004), σχετικά με τη διερεύνηση της σχέσης 

ΔΑΠ – οργανωσιακή επίδοση, το στοιχείο που επηρεάζει τις αντιδράσεις και τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων δεν είναι οι πρακτικές HR καθ’ εαυτές ως 

περιεχόμενο, αλλά το πώς αυτές εκλαμβάνονται από τους εργαζομένους. Στο 

παραπάνω φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών. Οι Appelbaum, 

Bailey, Berg, & Kalleberg (2000) υποστήριξαν ότι οι αντιδράσεις των εργαζομένων 

όσον αφορά στο πως αντιλαμβάνονται τις πρακτικές της Διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων, επηρεάζουν εν τέλει και την συνολική επίδοση της επιχείρησης. Εξάλλου οι 

Purcell and Kinnie (2007) αναφέρουν πως «στο επίκεντρο της αλυσίδας είναι η στάση 

και η συμπεριφορά των εργαζομένων και αυτό είναι που εγείρει το πιο κρίσιμο 

ερώτημα στη συζήτηση για τη σχέση ΔΑΠ και οργανωσιακής επίδοσης.». Οι 

αντιδράσεις των εργαζομένων που αναφέρονται κυρίως στη συμπεριφορά και τις 

πράξεις τους εντός επιχείρησης περιγράφονται από την παρακίνηση των εργαζομένων 

(motivation), την οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment), την 

εργασιακή εμπλοκή με την επιχείρηση (work engagement) και την οργανωσιακή 

συμπεριφορά πολίτη (organizational citizenship behavior - OCB).  

2.4.1. Κίνητρο (motivation) 

Το κίνητρο προσδιορίζεται ως «οι ψυχολογικές δυνάμεις που καθορίζουν τα επίπεδα 

προσπάθειας ενός ατόμου, καθώς και την επιμονή του απέναντι στα εμπόδια. Η 

κατεύθυνση της συμπεριφοράς ενός ατόμου αναφέρεται στις πιθανές ενέργειες στις 

οποίες το άτομο μπορεί να δεσμευτεί, ενώ η επιμονή αναφέρεται στο εάν, όταν 

αντιμετωπίζει εμπόδια και δυσκολίες, το άτομο συνεχίζει να προσπαθεί ή τα παρατάει 

(SHRM HR Glossary). Σε εργασιακό επίπεδο, τα κίνητρα για να ενταχθεί κάποιος σε 

μία επιχείρηση, διακρίνονται σε εγγενείς και εξωγενείς ανταμοιβές (Lockwood, 

2010). Στην πρώτη περίπτωση, τα εγγενή αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ευθύνη, 

την αυτονομία, συναισθήματα πληρότητας και την ευχαρίστηση που πηγάζει από μια 

ενδιαφέρουσα δουλειά. Αντιθέτως, η παρακίνηση που οφείλεται σε εξωγενείς 
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παράγοντες περιλαμβάνει δράσεις που εκτελούνται με στόχο την επίτευξη υλικών ή  

κοινωνικών ανταμοιβών, με αποτελέσματα όπως η ασφάλεια εργασίας, οι παροχές, ο 

χρόνος άδειας και η δημόσια αναγνώριση (2010).  

Όσον αφορά στην επίτευξη της οργανωσιακής επίδοσης, αυτή θα είναι αποτέλεσμα 

της σωστής αντιμετώπισης των εργαζομένων μέσα  στην επιχείρηση. Ο  Edward E. 

Lawler III (2003) ισχυρίζεται πως «η σωστή μεταχείριση των ανθρώπων είναι 

θεμελιώδης για τη δημιουργία αποτελεσματικότητας και επιτυχίας του οργανισμού». 

Ωστόσο, το οικοδόμημα αυτό έχει δύο πλευρές. «Αφενός οι οργανισμοί πρέπει να 

αναπτύξουν τρόπους αντιμετώπισης των υπαλλήλων τους ώστε να έχουν κίνητρα και 

ικανοποίηση και αφετέρου οι εργαζόμενοι πρέπει να συμπεριφέρονται με τέτοιο 

τρόπο που βοηθάει τους οργανισμούς τους να γίνουν αποτελεσματικότεροι και με 

υψηλές επιδόσεις.» (Lawler, E. E. III, 2003). Άλλες παράμετροι που έχουν 

διαπιστωθεί ότι σχετίζονται με τα κίνητρα και οδηγούν σε υψηλές επιδόσεις μιας 

επιχείρησης είναι οι πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπιδράσεις, η απόδοση της 

σημασίας που έχει για την επιχείρηση η δουλεία των εργαζομένων και η σωστή 

ηγεσία ( Lockwood, 2010). 

2.4.2. Οργανωσιακή δέσμευση (organizational commitment) 

Το δεύτερο αποτέλεσμα σε ατομικό επίπεδο είναι η οργανωσιακή δέσμευση, η οποία 

ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ο εργαζόμενος είναι ψυχολογικά συνδεδεμένος με 

τον οργανισμό όπου δουλεύει και θέλει να συνεχίσει να δουλεύει. Οι έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής πάνω στο αντικείμενο δείχνουν πως η 

οργανωσιακή δέσμευση αποτελείται από τρία επιμέρους στοιχεία (Allen & Meyer, 

1990): Η συναισθηματική πλευρά της οργανωσιακής δέσμευσης, αναφέρεται στη 

συναισθηματική προσκόλληση των υπαλλήλων με την εταιρεία, την ταυτοποίηση και 

τη συμμετοχή σε αυτήν (Mowday, Steers & Porter, 1979). Το στοιχείο συνέχισης 

αφορά τη δέσμευση με βάση το κόστος που οι εργαζόμενοι υπολογίζουν πως θα έχει 

η έξοδος τους από τον οργανισμό (Kanter, 1968, Stebbins, 1970). Τέλος, το τρίτο 

στοιχείο δέσμευσης είναι το κανονιστικό και αναφέρεται στα αισθήματα υποχρέωσης 

που βιώνουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να παραμείνουν στον οργανισμό (Allen & 

Meyer, 1990).  

Παρ’ όλο που οι μελετητές έχουν βρει διαφορές στο κάθε στοιχείο και στο πως 

επηρεάζει τους εργαζομένους, είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο όρος της οργανωσιακής 
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δέσμευσης αφορά μια ψυχολογική κατάσταση η οποία κρατάει στενά δεμένους στην 

εταιρεία τους εργαζομένους και κατά συνέπεια αποτρέπει τα μεγάλα ποσοστά 

παραίτησης. Παράλληλα, η ταυτόχρονη θέαση και των τριών συνισταμένων παρέχει 

χρήσιμα συμπεράσματα στη θεωρία σχετικά με τη θετική συσχέτιση των πρακτικών 

ΔΑΠ και της οργανωσιακής επίδοσης (Allen & Meyer, 1990). 

2.4.3. Οργανωσιακή εμπλοκή (work engagement) 

Στη συνέχεια, ένα ακόμη αποτέλεσμα που οδηγεί στην βελτίωση της επίδοσης μιας 

επιχείρησης είναι η εργασιακή εμπλοκή ή εργασιακή αφοσίωση, η οποία αναφέρεται 

στη ενέργεια που έχει ένας εργαζόμενος σχετικά με τη δουλειά του, στην εμπλοκή 

του στις λειτουργίες της επιχείρησης  και στην αποτελεσματικότητα του όσον αφορά 

στους ρόλους που έχει αναλάβει (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002, Maslach & Leiter, 

1997). Οι υπάλληλοι με υψηλά επίπεδα εμπλοκής συνδέονται ενεργητικά και 

αποτελεσματικά με τις εργασιακές τους δραστηριότητες και θεωρούν ότι είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν πλήρως τις απαιτήσεις της εργασίας τους. Στα παραπάνω 

χαρακτηριστικά εργασιακής εμπλοκής οι Eldor & Vigoda – Gadot (2017) 

συμπληρώνουν τα συναισθήματα σθένους, ικανοποίησης, ενθουσιασμού και 

απορρόφησης. 

Από μία μερίδα ερευνητών, η εργασιακή εμπλοκή βρίσκεται στον αντίποδα του 

burnout και συγκεκριμένα στις τρεις διαστάσεις του, οι οποίες είναι η εξάντληση, ο 

κυνισμός και η έλλειψη επαγγελματικής αποτελεσματικότητας (Schaufeli, Salanova, 

Gonzalez-Roma & Bakker, 2001, Maslach and Leiter, 1997). Παρομοίως, δεν υπάρχει 

συσχέτιση με την εργασιομανία (Gorgievski & Bakker, 2010). 

Αν και δεν υπάρχει πλήθος ερευνών επί του συγκεκριμένου θέματος, η μελέτη των 

Eldor & Vigoda – Gadot (2017) αφορά στην διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

εργασιακής εμπλοκής και οργανωσιακής επίδοσης και μάλιστα σε σχέση με άλλες 

έννοιες όπως η ψυχολογική ενδυνάμωση και η ψυχολογική σύμβαση. Παρομοίως, οι 

ερευνητές βασιζόμενοι σε θεωρίες όπως του Fredrickson (2001, 2003) περί θετικών 

συναισθημάτων και του Hobfoll (1989) - θεωρία «διατήρησης των πόρων», οι 

ερευνητές έχουν συνδέσει την εμπλοκή με την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Τα 

ευρήματα της μελέτης των Eldor & Vigoda – Gadot (2017) παρουσιάζουν θετική 

συσχέτιση με την οργανωσιακή επίδοση καθώς «Οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι έχουν 

υψηλά επίπεδα ενέργειας, είναι παραγωγικοί και αναλαμβάνουν την ευθύνη, είναι 
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ενθουσιώδεις και έχουν μια ευχάριστη και αποτελεσματική σύνδεση με την εργασία 

τους κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της αποτελεσματικότητας όλης της 

εταιρείας.». 

2.4.4. Oργανωσιακή συμπεριφορά πολίτη, ΟΣΠ (Organizational citizenship 

behavior OCB) 

Τελευταίο στοιχείο στη λίστα αποτελεί η οργανωσιακή συμπεριφορά πολίτη (ΟΣΠ). 

Η ΟΣΠ ορίζεται ως η συμπεριφορά που είναι διακριτή, δεν αναγνωρίζεται ρητά και 

άμεσα από το επίσημο σύστημα ανταμοιβών, αλλά συνολικά προωθεί την 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Παραδείγματα ΟΣΠ επίσης έχουμε όταν 

οι εργαζόμενοι είναι εξυπηρετικοί και ευσυνείδητοι, εκτελούν καθήκοντα εργασίας 

σε επίπεδα πέρα από τα υποχρεωτικά, συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του 

οργανισμού και λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση όλων των πτυχών μιας εργασίας 

ακόμη και όταν δεν απαιτείται κάτι τέτοιο από αυτούς (Niehoff & Moorman, 1993).  

Στην μελέτη της Dimitriades (2007) γίνεται αναφορά στις επιμέρους διαστάσεις της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς πολίτη, όπως αυτές προτάθηκαν από τον Organ (1988) : 

1) Αλτρουϊσμός (παροχή βοήθειας σε άλλους εργαζομένους σχετικά με τις δικές τους 

αρμοδιότητες, 2) Ευγένεια (αποτροπή προβλημάτων που απορρέουν από τη σχέση 

εργασίας), 3) Φιλότιμο (αποδοχή συνθηκών που δεν είναι οι ιδανικές), 4) Πολιτική 

αρετή (συμμετοχή με υπευθυνότητα στις διαδικασίες και λειτουργίες της εταιρείας), 

5) Συνείδηση (αφοσίωση στη δουλειά και επιθυμία να ξεπεραστούν οι τυπικές 

απαιτήσεις και οι επισημότητες). 

Όσον αφορά τη σχέση της ΟΣΠ με την οργανωσιακή απόδοση, έχουν διεξαχθεί 

μελέτες, όπως των Μessersmith, Patel, Lepak, and Gould-Williams (2011) που 

ερευνά τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ HPWS και οργανωσιακής επίδοσης, που 

καταλήγουν στα συμπεράσματα ότι η χρήση του HPWS συνδέεται θετικά με όλα τα 

αποτελέσματα που έχουν αναλυθεί παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης και της ΟΣΠ. 

Συμπερασματικά, οι μελέτες αποκαλύπτουν ότι η υιοθέτηση του HPWS επηρεάζει τη 

συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των εργαζομένων, όπως είναι η ικανοποίηση από 

την εργασία, η οργανωτική δέσμευση, η πρόθεση παραμονής και η ΟΣΠ, οι οποίες, 

με τη σειρά τους, επηρεάζουν θετικά τόσο την ατομική όσο και την οργανωσιακή 

επίδοση (Μelesse, 2016). 



23 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα και η συνάφεια τους με την οργανωσιακή επίδοση έχουν 

ερευνηθεί πολλάκις στο παρελθόν. Οι Jiang, Lepak, Hu, and Baer (2012) απέδειξαν 

ότι η υψηλή παρακίνηση σχετίζεται θετικά με την βελτιωμένη επίδοση της 

επιχείρησης ενώ οι Mossholder, Richardson, and Settoon (2011) απέδειξαν την ίδια 

θετική συνάφεια για την οργανωσιακή συμπεριφορά πολίτη. Ωστόσο, οι μελέτες με 

ελληνικά δεδομένα είναι πολύ περιορισμένες. Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη των Katou 

et al. (2014) η οποία, βασιζόμενη σε δεδομένα από εργαζόμενους σε ελληνικές 

επιχειρήσεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διερεύνησε τη συσχέτιση των 

συμπεριφορών με την επίδοση της επιχείρησης. Τα ευρήματα έδειξαν αρχικά πως 

υπάρχει θετική και εν μέρει μεσολάβηση, εξαιτίας των αντιδράσεων των 

εργαζομένων, μεταξύ των αντιληπτών πρακτικών HR και της οργανωτικής απόδοσης. 

Επιπλέον, αποδείχθηκε πως «η κατάρτιση και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων 

επηρεάζουν περισσότερο τη δέσμευση τους και την εργασιακή εμπλοκή, οι οποίες με 

τη σειρά τους έχουν θετικό αντίκτυπο στην οργανωσιακή επίδοση». Τέλος, τονίζεται 

η σημασία του δικτύου (network) εντός της επιχείρησης και οι καλές σχέσεις μεταξύ 

όλων των ατόμων που εμπλέκονται σε έναν οργανισμό καθώς αυτές αναπτύσσουν το 

«κοινωνικό κεφάλαιο» μιας επιχείρησης (Nahapiet & Ghoshal, 1998), το οποίο 

σύμφωνα με τον Putnam (1996) «επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ενεργούν πιο 

αποτελεσματικά για να επιδιώκουν κοινούς στόχους». Αντιθέτως, όσον αφορά την 

ΟΣΠ και την παρακίνηση, τα ευρήματα διαφέρουν από αυτά που παρατέθηκαν 

παραπάνω, καθώς στα ελληνικά δεδομένα οι συντελεστές που τα τυποποιούν 

εμφανίζονται σχετικά χαμηλοί (Katou et al, 2014). 

 

2.5. Επίδοση Επιχείρησης 

H οργανωσιακή επίδοση είναι μια έννοια πολυδιάστατη, η οποία ερμηνεύεται 

διαφορετικά από τους ερευνητές ανάλογα με τις μεταβλητές της εκάστοτε μελέτης 

(πχ. Delaney & Huselid, 1996). Σύμφωνα με τους Katou et al (2014), η οργανωσιακή 

επίδοση χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες οι οποίες είναι: 1) Παραγωγικότητα 

(Productivity), 2) Ανάπτυξη (Growth) και 3) Δημιουργικότητα (Creativity).  

 Η παραγωγικότητα  περιλαμβάνει τα στοιχεία της Αποτελεσματικότητας 

(Effectiveness) που προσδιορίζει εάν ο οργανισμός πληροί τους στόχους του, και της 

Αποδοτικότητας (Efficiency), που δηλώνει εάν ο οργανισμός χρησιμοποιεί τους 
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λιγότερους δυνατούς πόρους για την επίτευξη των στόχων του. Η υποκατηγορία της 

ανάπτυξης περιλαμβάνει τα στοιχεία της Εξέλιξης (Development) που αναφέρεται 

στο κατά πόσο ο οργανισμός αναπτύσσεται με την μέγιστη απόδοση ώστε να 

ανταποκρίνεται σε μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις και την Ικανοποίηση 

(Satisfaction) που προσδιορίζει την ικανοποίηση όλων των συμμετεχόντων 

(ενδιαφερόμενοι, εργαζόμενοι, πελάτες). Τέλος, η υποκατηγορία της 

δημιουργικότητας περιλαμβάνει τα στοιχεία της Καινοτομίας (Ιnnovation) που αφορά 

τα προϊόντα και τις διαδικασίες και της Ποιότητας (Quality) η οποία αναφέρεται στο 

ποσοστό προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (Katou et al, 2014). Οι 

υποκατηγορίες αυτές, ανάλογα με τα αποτελέσματα τους σε ερευνητικό επίπεδο, 

δείχνουν εάν υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση των αποδόσεων των εργαζομένων 

με τη συνολική επίδοση της επιχείρησης. 

Με βάση την ανάλυση της βιβλιογραφίας είναι εμφανές πως τις τελευταίες δεκαετίες 

έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ ΔΑΠ και απόδοσης 

αιτίου των εργαζομένων προκειμένου να διερευνηθεί το κατά πόσο οι αποδόσεις 

συνδέονται με την επίδοση τόσο την ατομική, των εργαζομένων όσο και την 

συνολική της επιχείρησης. Ωστόσο υπάρχει ακόμη μεγάλο πεδίο που αξίζει να 

διερευνηθεί το οποίο θα εστιάζει στα επιμέρους στοιχεία που έχουν αναφερθεί 

επιγραμματικά παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Μετά την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όσον 

αφορά τις αποδόσεις αιτίου των εργαζομένων και τη συσχέτιση τους με την ατομική 

αλλά και την οργανωσιακή επίδοση, στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει λόγος για τη μέθοδο 

που επιλέχτηκε ανάμεσα σε άλλες και υλοποιήθηκε, προκειμένου να περατωθεί με 

επιστημονικά ορθό τρόπο η εμπειρική έρευνα. Εισαγωγικά επισημαίνεται ότι υπήρξε 

συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για το σκοπό της 

συγκεκριμένης εργασίας, με ερωτήσεις οι οποίες είναι κλειστού τύπου. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε προεπεξεργασία των δεδομένων, εισαγωγή τους σε λογισμικό 

στατιστικής και εξαγωγή τόσο των περιγραφικών δεδομένων όσο και των 

αποτελεσμάτων της εμπειρικής έρευνας. 

 

3.1. Μεθοδολογία και οργάνωση 

Σε έρευνες με ερωτηματολόγια, συνήθως χρησιμοποιούνται δύο είδη έρευνας (Lund, 

2005), η ποσοτική και η ποιοτική. 

Πράγματι, σε αυτά τα δύο είδη ερευνών, υπάρχουν διαφορές, οι οποίες 

προσδιορίζουν και την επιλογή της έρευνας. Έτσι, η ποιοτική ή θεματική έρευνα 

συνήθως έχει να κάνει με κατανόηση ενός ζητήματος, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι 

περισσότερο περίπλοκο, δυσνόητο. Επίσης η ποιοτική έρευνα προϋποθέτει ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου. Αντιθέτως, η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιείται όταν έχουμε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας, 

επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα.  

Τα στοιχεία, τα οποία –κατά διαδοχικό τρόπο- χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την 

εμπειρική έρευνα περιγράφονται συνοπτικά στο σχήμα 1. και στην συνέχεια 

απαριθμούνται αναλυτικότερα: 

 

 

 



26 
 

 

1. Σχεδιασμός έρευνας και ερευνητικών υποθέσεων 

 

2. Συλλογή δεδομένων 

 

3. Αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 

 

4. Ανάλυση δεδομένων με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής 

 

5. Ανάλυση δεδομένων με μεθόδους επαγωγικής στατιστικής 

 

Πίνακας 1: Στάδια Ερευνητικής Μεθοδολογίας 

 

1) Διαμόρφωση και καταρτισμός του ερωτηματολογίου και παράλληλη 

διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

2) Διανομή και συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου από τους παραλήπτες. 

3) Διαλογή του συνόλου των Απαντήσεων στο Ερωτηματολόγιο σε Φόρμα 

Google, εξαγωγή τους σε μορφή αρχείου Excel και προεπεξεργασία πριν την 

εισαγωγή τους στο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης (STATA). 

4) Εκτέλεση των εντολών για τη λήψη των περιγραφικών στατιστικών των 

μεταβλητών των απαντήσεων του Ερωτηματολογίου. 

5) Εκτέλεση των εντολών για την λήψη των επαγωγικών στατιστικών και την 

υλοποίηση των στατιστικών παλινδρομήσεων στο χρησιμοποιούμενο 

λογισμικό στατιστικής ανάλυσης, με σκοπό την απάντηση στα ερευνητικά 

ερωτήματα. 
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3.2. Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το βασικότερο εργαλείο μιας ποσοτικής έρευνας. Το 

χρησιμοποιούμε στις μελέτες προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες με ένα 

τυποποιημένο τρόπο και εξάγουμε συμπεράσματα που βασίζονται σε πραγματικά 

δεδομένα. 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 

έγινε με βάση το προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο της επιβλέπουσας καθηγήτριας 

κας Κάτου Α. και είναι διαμορφωμένο λαμβάνοντας στοιχεία από πρότυπα 

ερωτηματολόγια των Kroon, B., Van de Voorde, K., & Van Veldhoven, M. (2009), 

Nishii, L., Lepak, D. & Schneider, B. (2008), Lockwood, N.R. (2010), Schaufeli, 

W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. and Bakker, A.B. (2002) και Katou, A.A., 

Budhwar, P.S., & Patel, C. (2014). 

 Εν συνεχεία, επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο στην αρχική του μορφή διαθέτει 

στο σύνολο 84 ερωτήσεις και διαρθρώνεται σε 6 βασικές ενότητες. Ωστόσο, λόγω της 

πολυπλοκότητας του, κρίθηκε αναγκαίο να χωριστεί στην ηλεκτρονική του μορφή σε 

10 ενότητες, προκειμένου να διευκολύνει τους συμμετέχοντες κατά τη διαδικασία 

συμπλήρωσης και να γίνουν οι ερωτήσεις κατανοητές.  

Θα είχε αξία στο σημείο αυτό να παρατεθούν οι επιμέρους ενότητες του 

ερωτηματολογίου, καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων που ανήκουν στην καθεμία. 

Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

A. Βασικά στοιχεία επιχείρησης: 3 ερωτήσεις  

 Στην πρώτη ενότητα ζητούνται τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης του 

εργαζομένου (επωνυμία, τομέας δραστηριοποίησης και μέγεθος επιχείρησης). Η 

επωνυμία παραμένει ανώνυμη ενώ ο τομέας δραστηριοποίησης είναι μια ερώτηση 

με μεγάλη σημασία καθώς επιχειρείται στη συνέχεια ανάλυση του συνόλου των 

αποτελεσμάτων με βάση αυτά τα στοιχεία ως ψευδομεταβλητές.   

B. Δημογραφικά Στοιχεία ερωτώμενου: 6 ερωτήσεις 

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία δηλαδή, το φύλο, η 

ηλικία και η εκπαίδευση τα οποία προσδιορίζουν το προφίλ των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Ακόμη, περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με τη ιεραρχική θέση 
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των συμμετεχόντων στην εταιρεία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το είδος της 

απασχόλησης.  

 

C. Αντιλήψεις αναφορικά με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: 20 

ερωτήσεις 

C
1
 : Στελέχωση (4 ερωτήσεις) 

C
2
: Κατάρτιση και Ανάπτυξη (4 ερωτήσεις) 

C
3
: Αποζημίωση (4 ερωτήσεις) 

C
4
: Αξιολόγηση επίδοσης (4 ερωτήσεις) 

C
5
: Συμμετοχή και επικοινωνία (4 ερωτήσεις) 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πρακτικές ΔΑΠ οι οποίες είναι κρίσιμες 

κατά τη διαδικασία απόδοσης αιτίου των εργαζομένων. Έχουν επιλεγεί να 

ερευνηθούν οι βέλτιστες πρακτικές ΔΑΠ οι οποίες έχουν παρατεθεί αναλυτικά 

στη βιβλιογραφία. Για την ενότητα αυτή και για όλες τις αμέσως επόμενες οι 

ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου διατυπωμένες σε 5-βάθμια κλίμακα Likert, με 

το 1 να αντιστοιχεί στο « Διαφωνώ Απόλυτα» και το 5 στο «Συμφωνώ 

Απόλυτα». 

 

Η ενότητα υπ’ αριθμ. 4 για λόγους ευκολίας των συμμετεχόντων ως προς την 

κατανόηση των ερωτήσεων χωρίστηκε στην ηλεκτρονική μορφή του 

ερωτηματολογίου σε διαφορετικές κατηγορίες (4-7). Αναφέρεται στις ίδιες τις 

αποδόσεις αιτίου που γίνονται από τους εργαζομένους σχετικά με τον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται τις πρακτικές της ΔΑΠ.  

D. Αντιλήψεις αναφορικά με αποτιμήσεις (απόδοσης αιτίου) της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων  

D
1
: Στελέχωση που η επιχείρηση παρέχει στους υπαλλήλους (5 ερωτήσεις) 

D
2
: Κατάρτιση και ανάπτυξη που η επιχείρηση παρέχει στους υπαλλήλους (5 

ερωτήσεις) 
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D
3
: Αξιολόγηση επίδοσης που η επιχείρηση παρέχει στους υπαλλήλους (5 

ερωτήσεις) 

D
4
: Συμμετοχή και επικοινωνία που η επιχείρηση παρέχει στους υπαλλήλους 

(5 ερωτήσεις). 

 

Η επόμενη ερώτηση επίσης παρουσιάζονται ξεχωριστά στο ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους εργαζομένους. Οι ερωτήσεις τους 

ανταποκρίνονται στα αποτελέσματα της απόδοσης αιτίου σε ατομικό επίπεδο 

εξετάζοντας δύο μεταβλητές – την παρακίνηση και την εργασιακή εμπλοκή.  

E. Αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο  

E
1
. Παρακίνηση (11 ερωτήσεις):  

Υποενότητα 1: Αναγνώριση (3 ερωτήσεις) 

Υποενότητα 2: Κίνητρα (4 ερωτήσεις) 

Υποενότητα 3: Σχέσεις (4 ερωτήσεις) 

E
2
. Εργασιακή εμπλοκή (17 ερωτήσεις):  

Υποενότητα 1: .Σθένος (6 ερωτήσεις) 

Υποενότητα 2: Προσήλωση (5 ερωτήσεις) 

Υποενότητα 3: Απορρόφηση (6 ερωτήσεις) 

F. Αντίληψη για την Επίδοση της Επιχείρησης:  

Στην τελευταία αυτή ενότητα εντάσσονται ερωτήσεις που αξιολογούν την 

οργανωσιακή επίδοση με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν στην βιβλιογραφία. 

F
a
: Παραγωγικότητα (2 ερωτήσεις) 

F
b
: Ανάπτυξη (2 ερωτήσεις) 

F
c
: Δημιουργικότητα (2 ερωτήσεις) 
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3.3.Πληθυσμός και δειγματοληψία 

Σε αυτό το σημείο δίνονται ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τη μέθοδο της 

έρευνας αναφορικά με τη διανομή των ερωτηματολογίων. Έτσι, η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη ονομάζεται δειγματοληψία ευκαιρίας 

(convenience sampling) και είναι μία από τις παραδεδεγμένες διαθέσιμες μεθόδους 

μη πιθανοτικής δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή στατιστικής έρευνας. Τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν είναι πρωτογενή και τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή στους συμμετέχοντες οι οποίοι τα συμπλήρωσαν και τα 

υπέβαλλαν στο διάστημα 24-31/07/2020. 

Το δείγμα αποτελείται συνολικά από 34 άτομα, άντρες και γυναίκες, το οποίο 

θεωρείται επαρκές για την υλοποίηση μιας τέτοιας έρευνας με αξιόπιστα 

αποτελέσματα για τον πληθυσμό, εφόσον υπερβαίνει το καθιερωμένο όριο, δηλαδή 

τον αριθμό n=30 (Sample Size Formula - Statistics Solutions, n.d.). Για την επάρκεια 

του δείγματος, ήρθαμε σε επαφή με εργαζόμενους σε ελληνικές επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης και εργατικής δυναμικής οι οποίοι εργάζονται 

σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 4. 

 

3.4.  Περιορισμοί της έρευνας  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η συλλογή του ερευνητικού δείγματος 

πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν 

ηλεκτρονικά σε υπαλλήλους των επιχειρήσεων μετά από την ενημέρωση του 

προϊσταμένου ή κάποιου ανώτερου στελέχους. Ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας προέκυψαν κάποια κολλήματα. Αρχικά, όπως έχει ήδη παρατεθεί, κατά τη 

διάρκεια της πιλοτικής έρευνας σε ένα πλήθος 4 ατόμων, υπήρξε δυσκολία 

κατανόησης των ερωτήσεων στην ενότητα 4 όπως αυτές διατυπώνονταν στο αρχικό 

ερωτηματολόγιο, καθώς οι συμμετέχοντες δεν πρόσεχαν πως υπάρχει διαφοροποίηση 

στις μεταβλητές (πχ στελέχωση, ανάπτυξη και κατάρτιση κ.ο.κ.) και τις 

αντιλαμβάνονταν σαν την ίδια ερώτηση που λανθασμένα επαναλαμβάνεται. Για το 

λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίος ο διαχωρισμός των ερωτήσεων της ενότητας 4 στην 

ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου στις φόρμες Google σε ξεχωριστές 

ενότητες. Το αυτό συνέβη και στην ενότητα 5.  
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Ένα ακόμη ζήτημα που προέκυψε ήταν η αδυναμία συλλογής συγκεντρωτικών 

δεδομένων των συμμετεχουσών εταιρειών από το σύνολο των εργαζομένων. 

Εσωτερικές δυσχέρειες και δυσκολία στην επικοινωνία κατέστησαν αδύνατη την 

προώθηση των ερωτηματολογίων σε όλους τους εργαζομένους. Για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος, λήφθησαν υπόψη τα ερωτηματολόγια που παρουσιάζουν 

συγκέντρωση ανά τμήματα των επιχειρήσεων.   

Στο σημείο αυτό, μετά την παρουσίαση των στοιχείων της μεθοδολογίας και 

διαδοχικών ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν στην εμπειρική έρευνα, τίθεται το 

ζήτημα ποια θα πρέπει να είναι η στατιστική παλινδρόμηση που χρειάζεται να 

εκτελεστεί. Αυτό το ζητούμενο θα απαντηθεί με τη βοήθεια των ερευνητικών 

ερωτημάτων και θα κατανοηθεί καλύτερα όταν αυτά θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια. Βάσει λοιπόν των τελευταίων, θα εφαρμοστεί πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση, η οποία θα υλοποιηθεί στο σύνολο και των τριών. Πρόκειται για μια 

στατιστική παλινδρόμηση η οποία έχει μία εξαρτημένη μεταβλητή, αλλά πολλές 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, η σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι 

γραμμική, δηλαδή πρόκειται για ένα συνδυασμό γραμμικής και πολλαπλής 

παλινδρόμησης. 

 

3.5. Ερευνητικά ερωτήματα 

Συνολικά, στην παρούσα εργασία υπάρχουν τρία ερευνητικά ερωτήματα. Πρόκειται 

για τα εξής: 

Ερευνητικό Ερώτημα 1: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων επηρεάζει την Απόδοση 

Αιτίου; 

Ερευνητικό Ερώτημα 2: Η Απόδοση Αιτίου επηρεάζει τα αποτελέσματα των 

εργαζομένων σε ατομικό επίπεδο; 

Ερευνητικό Ερώτημα 3: Τα αποτελέσματα των εργαζομένων επηρεάζουν την 

επίδοση της επιχείρησης; 

Με την παρουσίαση και των ερευνητικών ερωτημάτων, συμπληρώνεται το σύνολο 

των διακριτών θεμάτων που αφορούν το κεφάλαιο αυτό. Στη συνέχεια, στο 6
ο
 

κεφάλαιο, θα δοθεί μέσω της ανάλυσης των στατιστικών παλινδρομήσεων η 
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απάντηση στα ερωτήματα αυτά, καθώς και σε οποιαδήποτε συμπληρωματικά που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

Το κεφάλαιο αυτό είναι το κεφάλαιο της παρουσίασης της υλοποίησης της εμπειρικής 

έρευνας. Έτσι, με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και των οποίων η 

προεπεξεργασία ήδη έχει πραγματοποιηθεί, θα δρομολογηθεί η στατιστική τους 

ανάλυση με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού στατιστικής ανάλυσης. Λόγω της 

ευκολίας χρήσης, της ευελιξίας και της αξιοπιστίας του, έχει επιλεχθεί το κορυφαίο 

λογισμικό STATA. 

Η περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) ασχολείται με τη συνοπτική και 

αποτελεσματική παρουσίαση των χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 

παρατηρήσεων σε μία στατιστική έρευνα. 

Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζεται μια σειρά από περιγραφικά στατιστικά τα 

οποία έχουν να κάνουν με κάθε μία από τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί στα άτομα του 

δείγματος που απάντησαν το ερωτηματολόγιο. Tα στατιστικά αυτά για τον Πίνακα 1, 

όπου δίνονται όλες οι απαντήσεις που ποσοτικοποιούνται με βάση την κλίμακα Likert 

(1-5), για τις Ενότητες 3-6 (C-F) δίνονται μέσω του STATA και είναι: 

 Πλήθος απαντήσεων 

 Μέση τιμή 

 Τυπική απόκλιση 

 Ελάχιστη τιμή 

 Μέγιστη τιμή 

 1
ο
 τεταρτημόριο 

 2
ο
 τεταρτημόριο (=Διάμεσος Τιμή) 

 3
ο
 τεταρτημόριο 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να αποκτήσουμε τα παραπάνω 

δεδομένα είναι η εξής:  

Αρχικά βρήκαμε τον μέσο όρο κάθε σχετικής μεταβλητής (ερώτησης) από το 

άθροισμα του συνόλου των 34 απαντήσεων που είχαμε στη διάθεσή μας. Στη 

συνέχεια, υπολογίσαμε το μέσο όρο των απαντήσεων του κάθε συμμετέχοντα ανά 

υποενότητα ερωτήσεων. Αυτοί οι μέσοι όροι χρησιμοποιήθηκαν για να 

δημιουργηθούν μεταβλητές για κάθε ξεχωριστή δομή που περιγράφουν οι ερωτήσεις 

(πχ Στελέχωση, Κατάρτιση και Ανάπτυξη, Αποζημίωση, Αξιολόγηση επίδοσης, 

Παρακίνηση κ.ο.κ.), σύμφωνα με τη ροή που ακολουθούν και οι υποενότητες στο 

ερωτηματολόγιο μας.  

Συγκεκριμένα όμως για το Τμήμα 4 του ερωτηματολογίου, η άθροιση των μέσω όρων 

ακολούθησε τον διαχωρισμό των διαφορετικών αποδόσεων αιτίου από τον οποίο 

προέκυψαν 5 μεταβλητές (ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλό κόστος, ευημερία, άντληση 

εργασίας, τυπική σύμβαση).  

Στον πίνακα παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά για κάθε μία υποενότητα 

ερωτήσεων: 

Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητών απαντήσεων Ερωτηματολογίου 

variable N mean sd min max p25 p50 p75 

C_A 34 3.573529 .7625948 1 4.5 3.5 3.75 4 

C_B 34 3.161765 .770877 1 4.25 2.75 3.25 3.75 

C_C 34 2.882353 1.257154 1 4.75 1.25 3.375 4 

C_D 34 3.286765 .9316252 1 4.5 3.25 3.5 3.75 

C_E 34 3.176471 .8780346 1 4.25 3 3.5 3.75 

D_A 34 3.977941 1.061316 1 5 3.5 4.375 4.75 

D_B 34 2.845588 1.005693 1.5 4.5 2 3 3.75 

D_C 34 3.448529 1.063833 1 4.75 3 3.875 4.25 

D_D 34 2.823529 1.049043 1 4.75 2 3 3.75 



35 
 

D_E 34 2.360294 1.135166 1 4.5 1.25 2.5 3.25 

E_A 34 3.323529 1.062001 1 5 2.333333 3.666667 4 

E_B 34 3.625 .919589 1 5 3.25 3.875 4.25 

E_C 34 3.492647 1.027068 1 5 2.75 4 4.25 

E_D 34 3.563725 .7142309 1.166667 4.5 3.166667 3.666667 4 

E_E 34 3.417647 1.00829 1 4.8 3 3.6 4.2 

E_F 34 3.161765 .8698904 1.166667 4.333333 2.5 3.5 3.833333 

F_A 34 3.926471 .9465436 1 5 3.5 4 4.5 

F_B 34 3.794118 .9623019 1 5 3 4 4.5 

F_C 34 3.867647 1.096197 1 5 3 4 4.5 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι μέσοι όροι των αποτιμήσεων κυμαίνονται 

σε ουδέτερα επίπεδα με την πλειοψηφία αυτών να βρίσκεται λίγο πάνω ή λίγο κάτω 

από τη βαθμίδα 3 που αντιστοιχεί στην απάντηση «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ». Οι 

ερωτήσεις που διαθέτουν τους υψηλότερους μέσους όρους –κοντά στο 4 στην 

κλίμακα Likert- είναι οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στις μεταβλητές: D_A και F_A. 

H πρώτη ανήκει στο Τμήμα 4 (Απόδοση Αιτίου) και είναι η μεταβλητή-διάσταση των 

Ποιοτικών Υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη ανήκει στο Τμήμα 6 (Επίδοση Επιχείρησης) 

και είναι η μεταβλητή της Παραγωγικότητας 

Από την άλλη μεριά, οι ερωτήσεις με τη μικρότερη διασπορά, όπως αυτή εκφράζεται 

μέσα από την τυπική απόκλιση (sd), είναι οι Ε_D και C_A, δηλαδή η διάσταση του 

Σθένους στην Εργασιακή Εμπλοκή και η Στελέχωση στην Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις λαμβάνουν απαντήσεις που παρουσιάζουν τη 

μικρότερη δυνατή διασπορά, δηλαδή οι απαντήσεις τους είναι οι πιο «ομοιόμορφες» 

από όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις. 

Στο εξής, θα δοθούν ανά ενότητα, τα διαγράμματα πίτας που απεικονίζουν τις 

απόλυτες και σχετικές συχνότητες που λαμβάνουν οι διάφορες απαντήσεις που 
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δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, όπως αυτές ομαδοποιούνται βάσει της ερώτησης όπου 

ανήκουν. Τα Τμήματα του Ερωτηματολογίου από τα οποία αντλούνται και 

δημιουργούνται οι μεταβλητές, εξαρτημένες και ανεξάρτητες, είναι τα ακόλουθα: 

 Τμήμα 3: Αντιλήψεις αναφορικά με τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 Τμήμα 4: Αντιλήψεις αναφορικά με τις αποτιμήσεις (απόδοση αιτίου) της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

 Τμήμα 5: Αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο 

 Τμήμα 6: Αντίληψη για την Επίδοση της Επιχείρησης 

Ειδικότερα, οι ομάδες αυτές από τις οποίες προκύπτουν οι μεταβλητές είναι ανά 

Τμήμα του Ερωτηματολογίου οι ακόλουθες: 

 Στελέχωση (Τμήμα 3 – C_A) 

 Κατάρτιση και Ανάπτυξη (Τμήμα 3 – C_B) 

 Αποζημίωση (Τμήμα 3 - C_C) 

 Αξιολόγηση επίδοσης (Τμήμα 3 - C_D) 

 Συμμετοχή και επικοινωνία (Τμήμα 3 - C_E) 

 Ποιοτικές Υπηρεσίες (Τμήμα 4 - D_A) 

 Χαμηλό Κόστος (Τμήμα 4 - D_B) 

 Ευημερία (Τμήμα 4 - D_C) 

 Άντληση εργασίας (Τμήμα 4 - D_D) 

 Τυπική σύμβαση (Τμήμα 4 - D_E) 

 Υποκίνηση: αναγνώριση (Τμήμα 5 - E_A) 

 Υποκίνηση: κίνητρα (Τμήμα 5 - E_B) 

 Υποκίνηση: σχέσεις (Τμήμα 5 - E_C) 

 Εργασιακή εμπλοκή: Σθένος (Τμήμα 5 - E_D) 

 Εργασιακή εμπλοκή: Προσήλωση (Τμήμα 5 - E_E) 

 Εργασιακή εμπλοκή: Απορρόφηση (Τμήμα 5 - E_F) 

 Παραγωγικότητα (Τμήμα 6 - F_A) 

 Ανάπτυξη (Τμήμα 6 - F_B) 

 Δημιουργικότητα (Τμήμα 6 - F_C) 
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Έτσι, τα διαγράμματα πίτας (pie charts) που αντιστοιχούν στην κάθε μεταβλητή, 

έχουν δημιουργηθεί στο Excel και διαθέτουν κωδικοποίηση χρώματος (color coding), 

έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ποιο «μερίδιο της πίτας» ανήκει σε ποια ομάδα 

παρατηρήσεων.
1
 Προτάσσονται εδώ κάποια ραβδογράμματα που αντιστοιχούν στις 

εισαγωγικές ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου. 

 

 

Εικόνα 1. Γενική άποψη του Ερωτηματολογίου 

 

Τμήμα Α 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το σύνολο των ερωτηματολογίων που 

συλλέχθηκαν είναι 34. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (97,1%) ανήκει στο 

δυναμικό μεγάλων επιχειρήσεων (100+ εργαζόμενοι). Η επωνυμία των επιχειρήσεων 

που συμμετείχαν στην έρευνα παραμένει μυστική. 

                                                             
1 Επισημαίνεται ότι λόγω λήψης των μέσων όρων των αντίστοιχων ερωτήσεων και επειδή έτσι 
προκύπτουν προφανώς και δεκαδικές τιμές, η τιμή 1 σηματοδοτεί τις τιμές 1-1.9, η τιμή 2 
σηματοδοτεί τις τιμές 2-2.9 κ.ο.κ. 
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Εικόνα 2. Πλήθος εργαζομένων στην επιχείρηση 

 

 

Εικόνα 3. Ραβδόγραμμα τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των τομέων δραστηριοποίησης των 

επιχειρήσεων είναι η Βιομηχανία. 

 

Τμήμα B 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων. Οι πληροφορίες αφορούν το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, το 

είδος απασχόλησης και το επίπεδο στην ιεραρχία της επιχείρησης. Όπως 

παρατηρούμε υπάρχει ελαφριά πλειοψηφία υπέρ των ανδρών (55,9%) έναντι των 

γυναικών (44,1%).  Όσον αφορά τις ηλικίες, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκουν 

στα ηλικιακά γκρουπ 28 - 35 (35,3%) και 40 – 50  (41%).  
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Εικόνα 4. Διάγραμμα πίτας στοιχείων ερωτώμενου 

 

 

Εικόνα 5. Ραβδόγραμμα ηλικιών ερωτώμενου 

 

 

Εικόνα 6. Διάγραμμα πίτας εκπαίδευσης ερωτώμενου 
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Εικόνα 7. Διάγραμμα πίτας είδους απασχόλησης ερωτώμενου 

 

 

Εικόνα 8. Διάγραμμα πίτας θέσης στην ιεραρχία ερωτώμενου 

Παρατηρείται επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων έχουν Βασική 

Εκπαίδευση (50%), ενώ ανήκουν ιεραρχικά στην κατηγορία του Υπαλλήλου (64,7%). 

Όλοι οι συμμετέχοντες δουλεύουν full-time. 

 

Τμήμα 3 (C) 

Οι ερωτήσεις της τρίτης ενότητας αναφέρονται στις αντιλήψεις των εργαζομένων 

όσον αφορά τις πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, δηλαδή της στελέχωσης 

(C_A), της κατάρτισης και ανάπτυξης (C_B), της αποζημίωσης (C_C), της 

αξιολόγησης επίδοσης (C_D) και της συμμετοχής και επικοινωνίας (C_E), οι οποίες 

βαθμολογούνται σε μία κλίμακα Likert, όπου το 1 αντιστοιχεί στο «διαφωνώ 

απόλυτα» ενώ το 5 στο «συμφωνώ απόλυτα». 
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Διάσταση 1 

 

Εικόνα 9. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή Στελέχωσης του Τμήματος 3 

Στην μεταβλητή της στελέχωσης παρατηρούμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση των 

δεδομένων (65%) ση βαθμίδα 3 (Ούτε Συμφωνώ ούτε Διαφωνώ). Ο μέσος όρος της 

μεταβλητής της στελέχωσης είναι 3,57 στην 5-βαθμιαία κλίμακα Likert.. Οι 

συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν ελαφρώς θετική εικόνα για τις διαδικασίες 

στελέχωσης των επιχειρήσεων τους όμως ο μ.ο στη βαθμίδα 5 που είναι μηδενικός 

μας δείχνει πως κανένας εργαζόμενος δεν επέλεξε το 5 και στις τέσσερεις ερωτήσεις 

της υποενότητας και άρα δεν είναι απόλυτα θετικά διακείμενος προς τις πρακτικές 

Στελέχωσης της επιχείρησης του. 
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Διάσταση 2 

 

Εικόνα 10. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Τμήματος 3 

Όσον αφορά στη μεταβλητή της κατάρτισης και ανάπτυξης ως πρακτικής ΔΑΠ, και 

πάλι η πλειοψηφία των απαντήσεων (περίπου το 56%) συγκεντρώνεται στο επίπεδο 3 

με το μέσο όρο της μεταβλητής (3,16) να είναι μικρότερος από αυτόν της 

Στελέχωσης. Αυτό μας δείχνει ότι πάνω από τους μισούς είναι ουδέτεροι με το αν η 

επιχείρηση παρέχει προγράμματα δια βίου κατάρτιση. Συμπληρωματικά, το ποσοστό 

26% που συγκεντρώνει η βαθμίδα 2 (διαφωνώ) έναντι των θετικών απόψεων, δείχνει 

πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι από πρακτικές 

κατάρτισης και ανάπτυξης που ακολουθεί η επιχείρηση τους. 

Διάσταση 3 

 

Εικόνα 11. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή Αποζημίωσης του Τμήματος 3 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβλητή της αποζημίωσης με τρεις από τις τέσσερεις 

ερωτήσεις να παρουσιάζουν αρνητικό ρεκόρ και ποσοστό σχεδόν 30% στην βαθμίδα 

1 (Διαφωνώ απόλυτα). Η πλειοψηφία των υπόλοιπων δεδομένων επίσης κατανέμεται 

στην πιο ουδέτερη βαθμίδες. Αυτό που συμπεραίνουμε είναι πως οι συμμετέχοντες 

δεν θεωρούν πως η εταιρεία τους χρησιμοποιεί ευέλικτα συστήματα αποζημίωσης 

που προωθούν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας, την προσωπική 

ανταμοιβή ή τα ξεχωριστές ικανότητες των εργαζομένων αλλά ότι ακολουθεί το 

σύστημα της οριζόντιας κατανομής μισθών. 

 

Διάσταση 4 

 

Εικόνα 12. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή Αξιολόγησης επίδοσης του Τμήματος 3 

Στην μεταβλητή της αξιολόγησης επίδοσης παρατηρούμε να κατανέμεται το δείγμα 

σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες εκτός από την 5, όπου και πάλι κανένας εργαζόμενος δεν 

απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα με όλες τις ερωτήσεις της υποενότητας. Με βάση τα 

αποτελέσματα των επιμέρους ερωτήσεων είναι άξιο αναφοράς το στοιχείο ότι παρ’ 

όλο που δείχνουν ευχαριστημένοι με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης 

(σωστός προσανατολισμός, έμφαση σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα), δεν θεωρούν 

ότι η αξιολόγηση γίνεται τόσο συχνά όσο θα έπρεπε και επίσης ότι δεν λαμβάνει 

καθόλου υπόψη στοιχεία ομαδικότητας.  
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Διάσταση 5 

 

Εικόνα 13. Διάγραμμα πίτας για τη μεταβλητή Συμμετοχής και επικοινωνίας του Τμήματος 3  

Στην τελευταία μεταβλητή παρατηρείται σύγκλιση όλων των δεδομένων προς τη 

βαθμίδα 3 και 4, κάτι που μας δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ουδέτερα 

προς θετικά τις πρακτικές της ΔΑΠ όσον αφορά τη συγκεκριμένη μεταβλητή και τις 

προσπάθειες της επιχείρησης να διατηρεί κανάλια επικοινωνίας στο δίκτυο ώστε να 

προάγει τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 

Συνολικά, οι διαστάσεις με τις οποίες οι εργαζόμενοι δείχνουν να είναι πιο 

ευχαριστημένοι στις επιχειρήσεις τους είναι η Αξιολόγηση της Επίδοσης και η 

Συμμετοχή και Επικοινωνία. Αντιθέτως, είναι λιγότερο ευχαριστημένοι με την 

διάσταση της Κατάρτισης και Ανάπτυξης.  

Τμήμα 4 (D) 

Όπως ειπώθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, στο Τμήμα 4 οι μέσοι όροι δεν 

μετρήθηκαν σύμφωνα με την ομαδοποίηση των ερωτήσεων όπως αυτές 

παρουσιάζονται στο ερωτηματολόγιο. Αντιθέτως, οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν πέντε μεταβλητές που μετράνε τις διαφορετικές 

πτυχές της απόδοσης αιτίου των εργαζομένων. Και πάλι, τα ποσοστά των 

διαγραμμάτων αφορούν την κατά μέσο όρο συγκέντρωση των απαντήσεων του κάθε 

εργαζομένου ανά διάσταση. 
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Διάσταση 1 

 

Εικόνα 14. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή των Ποιοτικών Υπηρεσιών (Τμήμα 4) 

Όσον αφορά στη διάσταση των ποιοτικών υπηρεσιών που είναι και η πρώτη 

διάσταση απόδοσης αιτίου αναφορικά με την επιχειρησιακή στρατηγική κατά τους 

Nishii et al (2007), παρατηρούμε μια θετική συγκέντρωση των δεδομένων, κυρίως 

γύρω στη βαθμίδα 4 (56%). Ο συνολικός μέσος όρος αυτής της διάστασης είναι ο 

μεγαλύτερος όλης της έρευνας με τιμή 3.97. Το αξιοσημείωτο συνολικό ποσοστό του 

62% στις βαθμίδες 4 και 5 (Συμφωνώ και Συμφωνώ απολύτως) μας δείχνει πως 

σχεδόν 2 στους 3 εργαζομένους πιστεύουν πως η επιχείρηση τους υιοθετεί πρακτικές 

ΔΑΠ που τους βοηθούν να παρέχουν στους πελάτες ποιοτικές υπηρεσίες.  

Διάσταση 2 

 

Εικόνα 15. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή του Χαμηλού κόστους (Τμήμα 4) 
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Η διάσταση του χαμηλού κόστους αναφέρεται στη στρατηγική της εταιρίας η οποία 

βασίζεται στον ανταγωνισμό με βάση χαμηλά κόστη, όπου η διοίκηση 

αντιλαμβάνεται τους υπαλλήλους ως ένα κόστος το οποίο πρέπει να ελέγξει. Στην 

παρούσα μελέτη, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (64%) απάντησε κατά μέσο όρο 

πως διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα για το αν η επιχείρηση του ακολουθεί τη 

συγκεκριμένη στρατηγική στην οποία οι εργαζόμενοι θεωρούνται αντικαταστατοί. 

Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στον συνολικό μέσο όρο της διάστασης που είναι 

2,84. Αντιθέτως, μόνο το 15% συμφωνεί και πιστεύει πως η στρατηγική ανθρώπινου 

δυναμικού εστιάζει στη μείωση του κόστους που έχει κάθε εργαζόμενος, είτε 

προσφέροντας χαμηλούς μισθούς είτε ελλιπή εκπαίδευση.   

Διάσταση 3 

 

Εικόνα 16. Διάγραμμα για τη μεταβλητή της Ευημερίας (Τμήμα 4) 

Η τρίτη διάσταση της απόδοσης αιτίου γίνεται αναφορικά με τη φιλοσοφία της ΔΑΠ. 

Και σε αυτή τη διάσταση παρατηρούμε ουδέτερα και μερικώς θετικά αποτελέσματα, 

δηλαδή συγκέντρωση στις βαθμίδες 3 και 4 (70%). Ο μέσος όρος της διάστασης δε, 

είναι 3,44. Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται εν μέρει 

ότι οι πρακτικές HR σχεδιάζονται λόγω της πρόθεσης της διοίκησης να βελτιώσει την 

ευημερία των εργαζομένων.  
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Διάσταση 4 

 

Εικόνα 17. Διάγραμμα για τη μεταβλητή της Άντλησης εργασίας (Τμήμα 4) 

Στην διάσταση της άντλησης εργασίας οι αρνητικές τιμές είναι και πάλι πολύ υψηλές. 

Συγκεκριμένα, πάνω από τους μισούς (56%) διαφωνούν ως προς το ότι η επιχείρηση 

τους ακολουθεί πρακτικές ΔΑΠ που στόχο έχουν να αντλήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερη εργασία από τους εργαζομένους. Ο μέσος όρος της διάστασης είναι 

2.82. Ωστόσο, παρατηρούμε πως παράλληλα το 38% είναι ουδέτερο στοιχείο που 

ενδέχεται να φανερώνει τις απόψεις συμμετεχόντων συγκεκριμένης επιχείρησης 

έναντι κάποιας άλλης. Συνολικά βεβαίως καταλήγουμε πως οι εργαζόμενοι σε μεγάλο 

βαθμό δεν πιστεύουν πως η διοίκηση έχει σκοπό να εκμεταλλευτεί τους 

εργαζομένους της. 

Διάσταση 5 

 

Εικόνα 18. Διάγραμμα για τη Μεταβλητή της Τυπικής σύμβασης (Τμήμα 4) 
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Στην τελευταία αυτή διάσταση του τμήματος 4 αποτυπώνεται αρχικά ο μικρότερος 

μέσος όρος ολόκληρης της έρευνας (2.36). Οι τιμές που δηλώνουν διαφωνία 

αποτελούν το 68% των συνολικών δεδομένων και με βάση αυτό το ποσοστό 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

δεν θεωρεί πως οι πρακτικές της ΔΑΠ σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο λόγω της 

πρόθεσης της διοίκησης να συμμορφώνεται με το τυπικό συμβόλαιο ή τον νόμο 

προκειμένου να αποφύγει πιέσεις από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. 

Συνολικά το Τμήμα 4 παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τις διαστάσεις της ποιότητας 

υπηρεσιών και της ευημερίας των εργαζομένων και αρνητική συσχέτιση με τις άλλες 

τρεις διαστάσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται σε 

στοιχεία που συναντώνται σε επιχειρήσεις υψηλών αποδόσεων. Εν προκειμένω, η 

αντίληψη των εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές της ΔΑΠ που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις τους δείχνει ότι η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και η ευημερία 

των εργαζομένων προάγονται εν μέρει έναντι της ευημερίας της επιχείρησης. 

Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν μια αυτονομία των επιχειρήσεων που επιλέγουν 

πρακτικές που δεν απαιτούνται από τυπική σύμβαση ή το νόμο. 

 

Τμήμα 5(Ε) 

Το πέμπτο τμήμα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα αποτελέσματα των 

αποτιμήσεων σε ατομικό επίπεδο. Οι βασικές υποενότητες χωρίζονται σε δύο δομές 

αποτελεσμάτων: την Παρακίνηση και την Εργασιακή Εμπλοκή. Αυτές με τη σειρά 

τους χωρίζονται σε επιμέρους διαστάσεις και απεικονίζονται στα αντίστοιχα 

διαγράμματα.  
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Διάσταση 1 

 

Εικόνα 19. Διάγραμμα για τη Μεταβλητή της Αναγνώρισης (Τμήμα 5) 

Στην ενότητα αυτή οι ερωτήσεις αναφέρονται στο εάν και σε τι βαθμό νιώθουν ότι 

αναγνωρίζονται οι συμμετέχοντες από τις εταιρείες τους. Τα δεδομένα μας δείχνουν 

κυρίως ουδέτερη συγκέντρωση (50%) από την οποία συμπεραίνουμε ότι οι μισοί 

εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε δυσαρεστημένοι. Ο μ.ο. της διάστασης 

(3.32) αποτυπώνει αυτή την ουδετερότητα. Ωστόσο υπάρχει ένα αξιοσημείωτο 

ποσοστό που δηλώνει δυσαρέσκεια από τον τρόπο που η επιχείρηση αναγνωρίζει τη 

δουλειά του.   

Διάσταση 2 

 

Εικόνα 20. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή των Κινήτρων (τμήμα 5) 
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Παρομοίως και στις ερωτήσεις που αναφέρονται στα κίνητρα τα αποτελέσματα είναι 

κυρίως ουδέτερα (44%). Ο μ.ο. της διάστασης διαμορφώνεται στο 3,62. Παρ’ όλα 

αυτά σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα πως η 

επιχείρηση του, του δίνει κίνητρα στην εργασία του που αυξάνουν την παρακίνηση.  

Διάσταση 3 

 

Εικόνα 21. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή των Σχέσεων (Τμήμα 5) 

Οι ερωτήσεις σχετικά με τις σχέσεις των εργαζομένων παρουσιάζουν επίσης κατά 

κύριο λόγο ουδέτερη αποτίμηση (50%) όσον αφορά τις αντιλήψεις τους. Ο συνολικός 

μ.ο. της διάστασης είναι 3,49. Σε αυτή τη διάσταση όμως παρατηρούμε πως η θετική 

συσχέτιση είναι ελαφρώς υψηλότερη (26%) από την αρνητική (24%). Σημαντικό 

επίσης είναι το γεγονός πως το 6% των συμμετεχόντων είναι απολύτως 

ευχαριστημένοι από τις σχέσεις που η επιχείρηση τους δημιουργεί μεταξύ των 

εργαζομένων.  
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Διάσταση 4 

 

Εικόνα 22. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή του Σθένους (Τμήμα 5) 

Όσον αφορά στη διάσταση του Σθένους που αναφέρεται στην εργασιακή εμπλοκή, 

παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία (62%) δηλώνει ουδέτερη με το μ.ο. να 

διαμορφώνεται στο 3.56. Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στη 

βαθμίδα 4 (Συμφωνώ) (17%). Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν πως υπάρχει εν μέρει 

θετική συσχέτιση (ουδέτερη προς θετική) με το σθένος που έχουν οι συμμετέχοντες 

όσον αφορά στην εργασία τους. 

Διάσταση 5 

 

Εικόνα 23. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή της Προσήλωσης (Τμήμα 5) 
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Τα δεδομένα που αφορούν την προσήλωση εμφανίζουν αυξημένες θετικές τιμές. Αν 

και το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπροσωπεύει τη βαθμίδα της ουδετερότητας (41%), οι 

εργαζόμενοι που συμφωνούν και νιώθουν προσηλωμένοι στην εργασία τους 

αποτελούν σχεδόν το 1/3 (32%). Το ποσοστό αυτό, είναι μεγαλύτερο από τους 

εργαζομένους που δεν δουλεύουν με προσήλωση (27%). Ο μ.ο. της διάστασης είναι 

3,41. 

Διάσταση 6 

 

Εικόνα 24. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή της Απορρόφησης (Τμήμα 5) 

 

Η μεταβλητή της απορρόφησης, όπως και αυτή του σθένους, έχει πολύ μεγάλη 

συγκέντρωση (59%) στην βαθμίδα 3 (ούτε Συμφωνώ ούτε Διαφωνώ) με το μ.ο να 

είναι 3.16. Επιπλέον, τουλάχιστον 1 στους εργαζομένους δε νιώθει ότι απορροφάται 

κατά τη διάρκεια της εργασίας του (βαθμίδες 1 και 2). Επομένως, η συσχέτιση της 

απορρόφησης με την ατομική επίδοση είναι ουδέτερη προς αρνητική στην παρούσα 

μελέτης.
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Τμήμα 6 

Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις μεταβλητές που 

καθορίζουν την επίδοση μιας επιχείρησης.  

Διάσταση 1 

 

Εικόνα 25. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή της Παραγωγικότητας (Τμήμα 6) 

Η πλειοψηφία των απαντήσεων κινείται και εδώ μεταξύ της ουδέτερης στάσης (44%) 

και της απλής συμφωνίας (32%). Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο πως παρατηρείται 

συγκέντρωση της τάξεως του 12% στην απόλυτη συμφωνία σχετικά με το πόσο 

παραγωγική θεωρούν ότι είναι η επιχείρηση τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Τα ποσοστά 

απεικονίζονται και στον συνολικό μ.ο. της μεταβλητής που είναι 3,92.  

Διάσταση 2 

 

Εικόνα 26. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή της Ανάπτυξης (Τμήμα 6) 
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Παρομοίως με την Παραγωγικότητα, και η μεταβλητή της Ανάπτυξης παρουσιάζει 

θετική συσχέτιση με την συνολική επίδοση της επιχείρησης στην αντίληψη των 

εργαζομένων (μ.ο 3,79). Το 44% συμφωνεί ή συμφωνεί απολύτως στο γεγονός ότι η 

επιχείρηση αναπτύσσεται μέσα στις δυνατότητές της για την επίτευξη μελλοντικών 

ευκαιριών και προκλήσεων και ικανοποιεί τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. 

Αντιθέτως, υπάρχει και ένα 27% που διαφωνεί ή διαφωνεί απολύτως, έχοντας την 

άποψη ότι η επίδοση της επιχείρησης όσον αφορά την ανάπτυξη, δεν είναι 

ικανοποιητική.  

Διάσταση 3 

 

Εικόνα 27. Διάγραμμα πίτας για τη Μεταβλητή της Δημιουργικότητας (Τμήμα 6) 

Τέλος, η μεταβλητή της Δημιουργικότητας παρουσιάζει σχεδόν ισομερώς 

κατανεμημένα δεδομένα σε όλες τις βαθμίδες. Καμία πλειοψηφία δεν είναι αρκετά 

ισχυρή όμως σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (47%) είναι θετικά έως απόλυτα θετικά 

διακείμενοι ως προς την καινοτομία και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών 

της επιχείρησης τους. Ο μ.ο. είναι 3,86. 

Συμπερασματικά, στο τελευταίο τμήμα παρατηρούμε μεγαλύτερους μέσους όρους 

αλλά και συγκέντρωση δεδομένων στις υψηλότερες βαθμίδες. Αυτό μας δείχνει πως 

οι εργαζόμενοι νιώθουν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την επίδοση της 

επιχείρησης τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

5.1. Ανάλυση πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων  

Στα παραπάνω κεφάλαια, παρατέθηκαν τα 3 ερευνητικά ερωτήματα τα οποία 

διερευνώνται σε αυτή την εργασία. Στην επαγωγική στατιστική, υπάρχει πάντα μία 

αμφίπλευρη σχέση κάθε ερευνητικού ερωτήματος με μια στατιστική υπόθεση. Έτσι, 

στην παράγραφο αυτή της εργασίας, αφού παρουσιάστηκαν τα περιγραφικά 

στατιστικά της κάθε μεταβλητής του ερωτηματολογίου ανά ενότητες, στη συνέχεια 

θα εξεταστεί η ισχύς της κάθε στατιστικής-ερευνητικής υπόθεσης ξεχωριστά.  

Στατιστική Υπόθεση 1: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων επηρεάζει την Απόδοση 

Αιτίου κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο. 

Στατιστική Υπόθεση 2: Η Απόδοση Αιτίου επηρεάζει τα αποτελέσματα των 

εργαζομένων σε ατομικό επίπεδο κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο. 

Στατιστική Υπόθεση 3: Τα αποτελέσματα των εργαζομένων επηρεάζουν την 

επίδοση της επιχείρησης κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο. 

Πριν παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, αξίζει να αναφερθεί ότι 

για κάθε ομάδα ερωτήσεων, έχουν ληφθεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές το σύνολο των 

διαστάσεων των αντίστοιχων Τμημάτων, ενώ ως εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνεται 

ο μέσος όρος των τιμών των διαστάσεων του αντίστοιχου τμήματος. Εξαίρεση σε 

αυτόν τον κανόνα αποτελεί το Τμήμα 4, όπου οι 5 διαστάσεις ως εξαρτημένες 

μεταβλητές μελετώνται ξεχωριστά. Η ποσοτικοποίηση των απαντήσεων προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί για την ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της κλίμακας 

Likert, η οποία διαθέτει πέντε διαβαθμίσεις συμφωνίας/διαφωνίας (1-5).  Πρώτα, θα 

διερευνηθεί η Στατιστική Υπόθεση 1. 
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Στατιστική Υπόθεση 1 

Στις ακόλουθες εικόνες και πίνακες, παρατηρούνται, με κατάλληλη επεξεργασία, 

ορισμένα από τα αποτελέσματα που δίνει το λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

STATA. Για το σύνολο των 7 παλινδρομήσεων που θα διεξαχθούν, για αυτές που 

είναι στατιστικά σημαντικές ως μοντέλα με βάση την τιμή του F-Stat, θα παρατεθούν 

επίσης και τα εξής: 

 Διάγραμμα ελέγχου πολυσυγγραμικότητας (ανάλυση παράγοντα διόγκωσης 

της διακύμανσης, Variance Inflation Factor-VIF) 

 Διάγραμμα ελέγχου ετεροσκεδαστικότητας (ανάλυση αποσύνθεσης της 

διακύμανσης Cameron-Trivedi) 

Βρίσκουμε ότι, βάσει της τιμής του F-Stat, η παλινδρόμηση άλλοτε δίνει μοντέλο 

στατιστικά σημαντικό και άλλοτε όχι. Επίσης στα στατιστικά σημαντικά μοντέλα, 

υπάρχουν ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές. 

α) Παλινδρόμηση 1 

Πίνακας 3. Πίνακας Μεταβλητών Παλινδρόμησης 1 

Όνομα Μεταβλητής Επεξήγηση Μεταβλητής Είδος Μεταβλητής 

D_A Ποιοτικές Υπηρεσίες 

(Διάσταση 1 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Εξαρτημένη 

C_A Στελέχωση (Διάσταση 1 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_B Κατάρτιση και Ανάπτυξη 

(Διάσταση 2 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_C Αποζημίωση (Διάσταση 3 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_D Αξιολόγηση Επίδοσης 

(Διάσταση 4 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_E Συμμετοχή και 

Επικοινωνία (Διάσταση 5 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι η Διάσταση των Ποιοτικών Υπηρεσιών της 

Απόδοσης Αιτίου παρουσιάζει μια στατιστικά σημαντικά συσχέτιση με τις διαστάσεις 

της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Ειδικότερα, με βάση την τιμή του συντελεστή 

R-squared (0.83), είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει ένα εξαιρετικά 

μεγάλο ποσοστό της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της Διάστασης 
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3 της Απόδοσης Αιτίου. Υπάρχουν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές που είναι στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο πάνω από 90%, ενώ σε επίπεδο 95% στατιστικά σημαντική 

είναι η μεταβλητή C_D, η οποία είναι η 4
η
 διάσταση της Διαχείρισης Ανθρώπινων 

Πόρων, δηλαδή η Αξιολόγηση Επίδοσης. 

 

Εικόνα 28. Πίνακας Ανάλυσης Παλινδρόμησης 1-1 

Πίνακας 4. Πίνακας ανάλυσης παλινδρόμησης 1-2 

 D_A 

C_A 0.176 

 (0.92) 

C_B 0.380 

 (2.00) 

C_C 0.002 

 (0.01) 

C_D 0.516 

 (2.19)* 

C_E 0.197 

 (0.83) 

_cons -0.180 

 (0.40) 

R
2
 0.83 

N 34 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

Πίνακας 5. Πίνακας ελέγχου ετεροσκεδαστικότητας Παλινδρόμησης 1 

Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 25.47 20 0.1840 

Skewness 5.15 5 0.3981 

Kurtosis 0.55 1 0.4573 

                                                                              

       _cons     -.179589   .4459451    -0.40   0.690    -1.093066    .7338881

         C_E     .1972897   .2388162     0.83   0.416    -.2919031    .6864826

         C_D     .5156152   .2357053     2.19   0.037     .0327947    .9984357

         C_C     .0015435   .1148314     0.01   0.989    -.2336779     .236765

         C_B      .380019   .1900032     2.00   0.055    -.0091849     .769223

         C_A      .176341   .1924878     0.92   0.367    -.2179524    .5706344

                                                                              

         D_A        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    37.1709559    33   1.1263926           Root MSE      =  .47422

                                                       Adj R-squared =  0.8004

    Residual    6.29675368    28   .22488406           R-squared     =  0.8306

       Model    30.8742022     5  6.17484044           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  5,    28) =   27.46

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34
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Total 31.17 26 0.2220 

 

Πίνακας 6. Πίνακας ελέγχου πολυσυγγραμμικότητας Παλινδρόμησης 1 

Variable VIF 1/VIF 

C_D 7.08 0.141326 

C_E 6.45 0.154986 

C_A 3.16 0.316265 

C_B 3.15 0.317653 

C_C 3.06 0.326999 

Mean VIF 4.58 
 

 

Συμπληρωματικά, έχουν διεξαχθεί δύο έλεγχοι ευρωστίας (robustness checks) για τη 

διασφάλιση της ισχύος των παλινδρομήσεων. Προκύπτει σαφώς ότι δεν ανιχνεύεται 

ούτε ετεροσκεδαστικότητα (Πίνακας 3), αλλά ούτε και πολυσυγγραμικότητα 

(Πίνακας 4).  

 

β) Παλινδρόμηση 2 

Πίνακας 7. Πίνακας μεταβλητών Παλινδρόμησης 2 

Όνομα Μεταβλητής Επεξήγηση Μεταβλητής Είδος Μεταβλητής 

D_B Χαμηλό Κόστος 

(Διάσταση 2 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Εξαρτημένη 

C_A Στελέχωση (Διάσταση 1 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_B Κατάρτιση και Ανάπτυξη 

(Διάσταση 2 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_C Αποζημίωση (Διάσταση 3 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_D Αξιολόγηση Επίδοσης 

(Διάσταση 4 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_E Συμμετοχή και 

Επικοινωνία (Διάσταση 5 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 
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Εικόνα 29. Πίνακας ανάλυσης Παλινδρόμησης 2 

Στους παραπάνω πίνακες που απεικονίζονται, παρατηρούμε ότι η Διάσταση του 

Χαμηλού Κόστους της Απόδοσης Αιτίου δεν παρουσιάζει μια στατιστικά σημαντικά 

συσχέτιση με τις διαστάσεις της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Αυτό συμβαίνει, 

επειδή η τιμή του συντελεστή F-Stat δεν είναι αποδεκτή. Κατά συνέπεια, αυτό το 

στατιστικό μοντέλο απορρίπτεται.  

 

γ) Παλινδρόμηση 3 

Όνομα Μεταβλητής Επεξήγηση Μεταβλητής Είδος Μεταβλητής 

D_C Ευημερία (Διάσταση 3 

Απόδοσης Αιτίου) 

Εξαρτημένη 

C_A Στελέχωση (Διάσταση 1 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_B Κατάρτιση και Ανάπτυξη 

(Διάσταση 2 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_C Αποζημίωση (Διάσταση 3 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_D Αξιολόγηση Επίδοσης 

(Διάσταση 4 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_E Συμμετοχή και 

Επικοινωνία (Διάσταση 5 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

 

                                                                              

       _cons     2.060956    .976614     2.11   0.044     .0604527    4.061459

         C_E      -.18408   .5230044    -0.35   0.727    -1.255406    .8872461

         C_D     .5846013   .5161916     1.13   0.267    -.4727693    1.641972

         C_C    -.2943427   .2514793    -1.17   0.252    -.8094746    .2207892

         C_B    -.4220008   .4161046    -1.01   0.319    -1.274352    .4303508

         C_A      .456293   .4215458     1.08   0.288    -.4072044     1.31979

                                                                              

         D_B        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    33.3768382    33  1.01141934           Root MSE      =  1.0385

                                                       Adj R-squared = -0.0664

    Residual    30.1995054    28  1.07855376           R-squared     =  0.0952

       Model    3.17733284     5  .635466568           Prob > F      =  0.7082

                                                       F(  5,    28) =    0.59

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34
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Εικόνα 30. Πίνακας ανάλυσης Παλινδρόμησης 3-1 

 

Πίνακας 8. Πίνακας ανάλυσης παλινδρόμησης 3-2 

 D_C 

C_A 0.019 

 (0.11) 

C_B 0.552 

 (3.22)** 

C_C 0.179 

 (1.73) 

C_D 0.290 

 (1.37) 

C_E 0.208 

 (0.96) 

_cons -0.496 

 (1.23) 

R
2
 0.86 

N 34 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

 

Εδώ, βρίσκουμε ότι η Διάσταση της Ευημερίας της Απόδοσης Αιτίου παρουσιάζει 

μια απολύτως στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη διάσταση της Ευημερίας της 

Απόδοσης Αιτίου. Ειδικότερα, με βάση την τιμή του συντελεστή R-squared (0.86), 

είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 

της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της Διάστασης 3 της Απόδοσης 

Αιτίου. Υπάρχουν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές σε 

επίπεδο πάνω από 90%, ενώ σε επίπεδο 99% στατιστικά σημαντική είναι η 

                                                                              

       _cons    -.4964794   .4024602    -1.23   0.228    -1.320882     .327923

         C_E     .2077413   .2155288     0.96   0.343    -.2337495    .6492321

         C_D     .2904545   .2127213     1.37   0.183    -.1452854    .7261943

         C_C     .1792332    .103634     1.73   0.095    -.0330514    .3915178

         C_B     .5520924   .1714757     3.22   0.003     .2008404    .9033444

         C_A     .0191042    .173718     0.11   0.913     -.336741    .3749494

                                                                              

         D_C        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    37.3474265    33   1.1317402           Root MSE      =  .42798

                                                       Adj R-squared =  0.8382

    Residual    5.12861244    28   .18316473           R-squared     =  0.8627

       Model     32.218814     5  6.44376281           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  5,    28) =   35.18

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34
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μεταβλητή C_B, η οποία είναι η 2
η
 διάσταση της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, 

δηλαδή η Κατάρτιση και Ανάπτυξη. 

 

 

Πίνακας 9. Πίνακας ελέγχου ετεροσκεδαστικότητας Παλινδρόμησης 3 

Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 12.46 20 0.8992 

Skewness 2.61 5 0.7599 

Kurtosis 0.09 1 0.7652 

Total 15.16 26 0.9543 

 

 

 

Πίνακας 10. Πίνακας ελέγχου πολυσυγγραμικότητας Παλινδρόμησης 3 

Variable VIF 1/VIF 

C_D 7.08 0.141326 

C_E 6.45 0.154986 

C_A 3.16 0.316265 

C_B 3.15 0.317653 

C_C 3.06 0.326999 

Mean VIF 4.58 
 

 

Συμπληρωματικά, κι εδώ, εφόσον έχουμε στατιστικά σημαντικό μοντέλο, έχουν 

διεξαχθεί οι δύο γνωστοί έλεγχοι. Προκύπτει βεβαίως ότι δεν ανιχνεύεται ούτε 

ετεροσκεδαστικότητα (Πίνακας 8), αλλά ούτε και πολυσυγγραμικότητα (Πίνακας 9).  

 

 

δ) Παλινδρόμηση 4 

 

Πίνακας 11. Πίνακας Μεταβλητών Παλινδρόμησης 4 

Όνομα Μεταβλητής Επεξήγηση Μεταβλητής Είδος Μεταβλητής 

D_D Άντληση Εργασίας 

(Διάσταση 4 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Εξαρτημένη 

C_A Στελέχωση (Διάσταση 1 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 
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C_B Κατάρτιση και Ανάπτυξη 

(Διάσταση 2 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_C Αποζημίωση (Διάσταση 3 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_D Αξιολόγηση Επίδοσης 

(Διάσταση 4 Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

C_E Συμμετοχή και 

Επικοινωνία (Διάσταση 5 

Δ.Α.Π.) 

Ανεξάρτητη 

 

 

 

 

Εικόνα 31. Πίνακας ανάλυσης Παλινδρόμησης 4 

Στην Εικόνα 29, παρατηρείται ότι η Διάσταση της Άντλησης Εργασίας της Απόδοσης 

Αιτίου δεν παρουσιάζει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις διαστάσεις της 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, διότι η τιμή F υπερβαίνει το παραδεκτό όριο. Κατά 

συνέπεια, και αυτό το στατιστικό μοντέλο απορρίπτεται.  

 

ε) Παλινδρόμηση 5 

 

 

Εικόνα 32. Πίνακας ανάλυσης Παλινδρόμησης 5 

                                                                              

       _cons     1.315883   1.043063     1.26   0.218    -.8207348    3.452501

         C_E     .0904292   .5585898     0.16   0.873     -1.05379    1.234648

         C_D     .7780608   .5513134     1.41   0.169    -.3512535    1.907375

         C_C    -.4622994   .2685899    -1.72   0.096    -1.012481    .0878822

         C_B    -.5476943   .4444164    -1.23   0.228     -1.45804    .3626515

         C_A     .3537268   .4502279     0.79   0.439    -.5685231    1.275977

                                                                              

         D_E        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    42.5238971    33  1.28860294           Root MSE      =  1.1092

                                                       Adj R-squared =  0.0452

    Residual    34.4488722    28  1.23031686           R-squared     =  0.1899

       Model    8.07502484     5  1.61500497           Prob > F      =  0.2872

                                                       F(  5,    28) =    1.31

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34
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Στον παραπάνω πίνακα της Παλινδρόμησης 5, βλέπουμε ότι η Διάσταση του Τυπικής 

Σύμβασης της Απόδοσης Αιτίου δεν παρουσιάζει μια στατιστικά σημαντικά 

συσχέτιση με τις διαστάσεις της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Αυτό συμβαίνει, 

επειδή η τιμή του συντελεστή F-Stat δεν είναι αποδεκτή. Για το λόγο αυτό, και αυτό 

το στατιστικό μοντέλο απορρίπτεται.  

 

Στατιστική Υπόθεση 2 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι τα Αποτελέσματα της Εργασίας σε Ατομικό επίπεδο 

παρουσιάζουν και αυτά μια απολύτως στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις 

διαστάσεις της Απόδοσης Αιτίου. Ειδικότερα, με βάση την τιμή του συντελεστή R-

squared (0.56), είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής, εφόσον προσεγγίζει το 

60% της ερμηνευτικής ικανότητας της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Στατιστικά σημαντικές μεταβλητές σε επίπεδο πάνω από 90% (σχεδόν στο 95%) είναι 

η Διάσταση της Ευημερίας, καθώς και η σταθερά.  

Πίνακας 12. Πίνακας μεταβλητών Παλινδρόμησης 6 

Όνομα Μεταβλητής Επεξήγηση Μεταβλητής Είδος Μεταβλητής 

E_TOTAL Αποτελέσματα σε 

Ατομικό Επίπεδο 

Εξαρτημένη 

D_A Ποιοτικές Υπηρεσίες 

(Διάσταση 1 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Ανεξάρτητη 

D_B Χαμηλό Κόστος 

(Διάσταση 2 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Ανεξάρτητη 

D_C Ευημερία (Διάσταση 3 

Απόδοσης Αιτίου) 

Ανεξάρτητη 

D_D Άντληση Εργασίας 

(Διάσταση 4 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Ανεξάρτητη 

D_E Τυπική Σύμβαση 

(Διάσταση 5 Απόδοσης 

Αιτίου) 

Ανεξάρτητη 
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Εικόνα 33. Πίνακας ανάλυσης Παλιδρόμησης 6-1 

 

Πίνακας 13. Πίνακας ανάλυσης παλινδρόμησης 6-2 

 E_TOTAL 

D_A 0.124 

 (0.57) 

D_B 0.120 

 (0.61) 

D_C 0.441 

 (1.99) 

D_D -0.109 

 (0.66) 

D_E -0.025 

 (0.16) 

_cons 1.441 

 (2.53)* 

R
2
 0.56 

N 34 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

Πίνακας 14. Πίνακας ελέγχου ετεροσκεδαστικότητας Παλινδρόμησης 6 

Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 27.85 20 0.1130 

Skewness 6.22 5 0.2852 

Kurtosis 3.42 1 0.0645 

Total 37.49 26 0.0675 

 

                                                                              

       _cons     1.441126   .5704984     2.53   0.017     .2725127    2.609739

         D_E    -.0246559   .1517161    -0.16   0.872    -.3354323    .2861205

         D_D    -.1086713   .1649684    -0.66   0.515    -.4465937    .2292512

         D_C     .4410901   .2214434     1.99   0.056    -.0125163    .8946964

         D_B     .1199704   .1982899     0.61   0.550     -.286208    .5261488

         D_A     .1237139   .2181272     0.57   0.575    -.3230993    .5705271

                                                                              

     E_TOTAL        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     21.804459    33  .660741181           Root MSE      =  .58284

                                                       Adj R-squared =  0.4859

    Residual    9.51168433    28  .339703012           R-squared     =  0.5638

       Model    12.2927746     5  2.45855493           Prob > F      =  0.0002

                                                       F(  5,    28) =    7.24

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34

. regress E_TOTAL D_A D_B D_C D_D D_E
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Πίνακας 15. Πίνακας ελέγχου Πολυσυγγραμικότητας Παλινδρόμησης 6 

Variable VIF 1/VIF 

D_C 5.39 0.185487 

D_A 5.21 0.192077 

D_B 3.86 0.258853 

D_D 2.91 0.343714 

D_E 2.88 0.347059 

Mean VIF 4.05 
 

 

Οι δύο έλεγχοι ευρωστίας (robustness checks) για τη διασφάλιση της ισχύος των 

παλινδρομήσεων που έχουν διεξαχθεί δε σηματοδοτούν ούτε ζήτημα 

πολυσυγγραμικότητας ούτε ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων.  

 

Στατιστική Υπόθεση 3 

Αναφορικά με την τελευταία υπόθεση H3, παρατηρούμε ότι η Επίδοση της 

Επιχείρησης παρουσιάζει επίσης μια απολύτως στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

τις διαστάσεις των Αποτελεσμάτων Εργασίας σε Ατομικό Επίπεδο. Ειδικότερα, με 

βάση την τιμή του συντελεστή R-squared (0.59), προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα με 

την Υπόθεση 2, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής, εφόσον και πάλι προσεγγίζει 

το 60% της ερμηνευτικής ικανότητας της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Ωστόσο, στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη μεταβλητή ξεχωριστά άνω του ελάχιστου 

επιπέδου του 90% συνιστά μόνο η Ε_Β, η οποία είναι τα Κίνητρα ως διάσταση 

ιδιαίτερα της Υποκίνησης.  

 

Όνομα Μεταβλητής Επεξήγηση Μεταβλητής Είδος Μεταβλητής 

F_TOTAL Επίδοση της Επιχείρησης Εξαρτημένη 

E_A Υποκίνηση: αναγνώριση 

(Διάσταση 1- Τμήμα 5) 

Ανεξάρτητη 

E_B Υποκίνηση: κίνητρα Ανεξάρτητη 
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(Διάσταση 2- Τμήμα 5) 

E_C Υποκίνηση: σχέσεις 

(Διάσταση 3- Τμήμα 5) 

Ανεξάρτητη 

E_D Εργασιακή εμπλοκή: 

Σθένος (Διάσταση 4- 

Τμήμα 5) 

Ανεξάρτητη 

E_E Εργασιακή εμπλοκή: 

Προσήλωση (Διάσταση 5-

Τμήμα 5) 

Ανεξάρτητη 

E_F Εργασιακή εμπλοκή: 

Απορρόφηση (Διάσταση 

6-Τμήμα 5) 

Ανεξάρτητη 

 

 

 

Εικόνα 34. Πίνακας ανάλυσης Παλινδρόμησης 7-1 

 

Πίνακας 16. Πίνακας ανάλυσης Παλινδρόμησης 7-2 

 F_TOTAL 

E_A -0.045 

 (0.22) 

E_B 0.491 

 (1.94) 

E_C -0.402 

                                                                              

       _cons     .6584001   .5888375     1.12   0.273    -.5497948    1.866595

         E_F     .3482512   .2670579     1.30   0.203    -.1997063    .8962087

         E_E     .0900256   .2540373     0.35   0.726    -.4312158     .611267

         E_D     .4411232   .3379024     1.31   0.203    -.2521953    1.134442

         E_C    -.4023256   .2612466    -1.54   0.135    -.9383593    .1337082

         E_B      .490652   .2533719     1.94   0.063    -.0292243    1.010528

         E_A    -.0451006   .2021784    -0.22   0.825    -.4599364    .3697352

                                                                              

     F_TOTAL        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    25.3039216    33  .766785502           Root MSE      =  .61642

                                                       Adj R-squared =  0.5045

    Residual    10.2594491    27  .379979595           R-squared     =  0.5946

       Model    15.0444725     6  2.50741209           Prob > F      =  0.0002

                                                       F(  6,    27) =    6.60

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34



67 
 

 (1.54) 

E_D 0.441 

 (1.31) 

E_E 0.090 

 (0.35) 

E_F 0.348 

 (1.30) 

_cons 0.658 

 (1.12) 

R
2
 0.59 

N 34 

* p<0.05; ** p<0.01 

 

Πίνακας 17. Πίνακας ελέγχου ετεροσκεδαστικότητας Παλινδρόμησης 7 

Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 33.13 27 0.1929 

Skewness 16.67 6 0.0106 

Kurtosis 2.77 1 0.0962 

Total 52.57 34 0.0219 

 

 

Πίνακας 18. Πίνακας ελέγχου πολυσυγγραμικότητας Παλινδρόμησης 7 

Variable VIF 1/VIF 

E_C 6.25 0.159936 

E_E 5.70 0.175501 

E_D 5.06 0.197691 

E_B 4.71 0.212101 

E_F 4.69 0.213357 

E_A 4.00 0.249762 

Mean VIF 5.07 
 

 

 

Παραπάνω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων ετεροσκεδαστικότητας 

και πολυσυγγραμμικότητας και για αυτό το μοντέλο. Παρατηρείται ότι σύμφωνα με 

τους χρησιμοποιούμενους ελέγχους, δεν υπάρχει τίποτα εκ των δύο.  
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Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού, μπορεί να αναφερθεί ότι η 

πρώτη υπόθεση υποστηρίζονται εν μέρει από τα ευρήματα των παλινδρομήσεων, ενώ 

η δεύτερη και η τρίτη υπόθεση υποστηρίζονται από αυτά. 

Στατιστική 

Υπόθεση 

Παλινδρομήσεις Τιμή R-

Squared  

Διοίκηση 

Ανθρώπινων 

Πόρων 

Απόδοση Αιτίου  

1-5 84.67% (μέση 

τιμή) 

Απόδοση Αιτίου 

 Αποτελέσματα 

εργαζομένων σε 

ατομικό επίπεδο 

6 56.38% 

Αποτελέσματα 

εργαζομένων σε 

ατομικό 

επίπεδο 

Επίδοση 

επιχείρησης 

7 59,46% 

 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλες οι 

στατιστικές Υποθέσεις H1-Η3 υποστηρίζονται, δηλαδή είναι συνεπείς με τα 

ευρήματα αυτής της εργασίας. Επιπλέον, τα αντίστοιχα μοντέλα έχουν μια αρκετά 

μεγάλη έως εξαιρετικά μεγάλη ερμηνευτική αξία, λόγω των αντίστοιχα υψηλών 

τιμών R
2
. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιείται μια τελική σύνοψη των ευρημάτων αυτής της 

εργασίας, κυρίως αυτών της εμπειρικής έρευνας. Ξεκινώντας, υπάρχουν κάποιοι 

περιορισμοί στην έρευνα στους οποίους πρέπει να γίνει αναφορά. Αυτοί είναι: 

1. Το μέγεθος του δείγματος είναι αποδεκτό και επιστημονικά ορθό μεν, αλλά 

καλύπτει πολύ περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. 

2. Το δείγμα λόγω της μεθόδου δειγματοληψίας υπάρχει πιθανότητα να μην 

είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, έτσι ώστε να συμβάλει σε μια 

αμερόληπτη εκπροσώπηση του πληθυσμού. 

3. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, υπήρξε περιορισμένη πρόσβαση σε 

δεδομένα, λόγω απουσίας προθυμίας εκ μέρους του διερευνώμενου 

πληθυσμού προς παροχή των συναφών προς την παρούσα εργασία 

απαντήσεων. 

 

6.1.Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η παρούσα μελέτη είχε ως αντικείμενο την 

διερεύνηση της θεωρίας της απόδοσης αιτίου στα πλαίσια της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και στην συσχέτιση της με την συνολική επίδοση μιας 

επιχείρησης. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε προέκυψε από την 

επεξεργασία και τη συρραφή τμημάτων γνωστών ερωτηματολογίων που έχουν 

διερευνήσει παλιότερα την ίδια θεματική και προσαρμόστηκε στα ερευνητικά 

ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης. Μέσα από 84 ερωτήσεις που καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα της θεματικές οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν βασιζόμενοι 

στην παρούσα εργασιακή τους εμπειρία. Οι απόψεις αυτές παίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στην λήψη αποφάσεων από την μεριά της επιχείρησης για την βελτίωση της 

εμπειρίας των εργαζομένων και για τη βελτίωση της οργανωσιακής επίδοσης.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας, στον 

παραπάνω Πίνακα. 
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Πίνακας 19. Πίνακας συνόψισης αποτελέσματων εμπειρικής έρευνας και συνέπειας ευρημάτων-στατιστικών 
υποθέσεων 

Στατιστική 

Υπόθεση 

Ερμηνευτική 

δυνατότητα 

στατιστικού 

μοντέλου 

Συνέπεια με τα 

ευρήματα της 

έρευνας 

H1 84.67% (μέση 

τιμή) 

Μερική 

H2 56.38% Υπαρκτή 

H3 59,46% Υπαρκτή 

 

Μπορούν βάσει των παραπάνω να εξαχθούν τα ακόλουθα τελικά συμπεράσματα: 

1. Υπάρχει μερική στατιστική συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων και της Απόδοσης Αιτίου, δηλαδή των αντιλήψεων περί 

της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.  

2. Υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών της Απόδοσης Αιτίου, 

δηλαδή της αποτίμησης της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και των 

Αποτελεσμάτων σε Ατομικό Επίπεδο των Εργαζομένων. 

3. Υπάρχει απόλυτη στατιστική συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών σε Ατομικό 

Επίπεδο των Εργαζομένων και της Επίδοσης της Επιχείρησης και των 

Αποτελεσμάτων σε Ατομικό Επίπεδο των Εργαζομένων. 

 

Επιπλέον στα δεδομένα περιγραφικής στατιστικής κάνουμε κάποιες 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι οι ερωτήσεις που διαθέτουν τους 

υψηλότερους μέσους όρους –πολύ κοντά στο 4 στην κλίμακα Likert- είναι 4 

ερωτήσεις εκ των οποίων η πρώτη ανήκει στο Τμήμα 4 (Απόδοση Αιτίου), ενώ οι 

3 τελευταίες ανήκουν στο Τμήμα 6 (Επίδοση Επιχείρησης). Από την άλλη μεριά, 

οι ερωτήσεις με τη μικρότερη διασπορά, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την 

τυπική απόκλιση (sd), είναι επίσης 4. Οι δύο πρώτες ανήκουν στο Τμήμα 3 και οι 

δύο τελευταίες ανήκουν στο Τμήμα 5. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις λαμβάνουν 

απαντήσεις που παρουσιάζουν τη μικρότερη δυνατή διασπορά, δηλαδή οι 

απαντήσεις τους είναι οι πιο «ομοιόμορφες». Η πλειοψηφία των απαντήσεων 

κινήθηκε στην ουδέτερη θέση 3 (ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ). 
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6.2. Μελλοντικές εφαρμογές – Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις 

Η θεωρία της απόδοσης αιτίου των εργαζομένων τόσο όταν αφορά την ατομική 

επίδοση όσο και όταν αφορά την επίδοση του οργανισμού, αποτελούν ουσιαστικό 

στοιχείο για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές και 

ανταγωνιστικές. Οι ενδιάμεσες τιμές που παίρνουν τα αποτελέσματα της έρευνας 

αποτελούν αδιάψευστο στοιχείο πως υπάρχει ακόμη μεγάλο εύρος βελτίωσης όσον 

αφορά στα συστήματα πρακτικών HR που ακολουθούν οι εταιρείες.  

Απομονώνοντας τα επιμέρους στοιχεία και με βάση το δείγμα μας, αξίζει να 

σταθούμε στις αποτιμήσεις των εργαζομένων αναφορικά με τις πρακτικές HR. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, ένα ποσοστό εργαζομένων πιστεύει πως η επιχείρηση του 

επιλέγει πρακτικές που μειώνουν το κόστος και επιθυμούν να «στραγγίξουν» τους 

εργαζομένους. Ωστόσο, η τακτικές αυτές είναι λανθασμένες εάν επιθυμούν να 

πετύχουν υψηλές επιδόσεις οι εργαζόμενοι και κατ’ επέκταση και η ίδια η εταιρεία. 

Αντιθέτως, ο προσανατολισμός προς τακτικές και πρακτικές που προάγουν την 

ομαδικότητα και βάζουν τον εργαζόμενο στην πρώτη θέση θα επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα πολύ πιο εύκολα.  

Από τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, προκύπτει ότι οι αντιλήψεις για την 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ερμηνεύουν και επηρεάζουν τα αποτελέσματα των 

εργαζομένων σε ατομικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα δεν αφορούν όλες 

τις διαστάσεις της Απόδοσης Αιτίου αλλά μόνο τις Ποιοτικές Υπηρεσίες και την 

Ευημερία. Σημειώνεται καταληκτικά επίσης ότι όλες οι στατιστικές συσχετίσεις είναι 

θετικές εφόσον οι αντίστοιχες ανεξάρτητες μεταβλητές εμφανίζουν θετικό πρόσημο. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι αξιοποιήσιμα από τα στελέχη διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για τα είδη των εταιρειών που 

εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τη λήψη στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων 

που αναφέρθηκαν. 

Αναφορικά με τις μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, με βάση την παρούσα 

μελέτη, διανοίγονται αρκετές προοπτικές. Οι μελλοντικοί ερευνητές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ένα μεγαλύτερο δείγμα ή μια διαφορετική μέθοδο δειγματοληψίας 

και να μελετήσουν διαφορετικές εταιρείες που ανήκουν σε άλλους κλάδους της 

οικονομίας. Σημαντικό εύρος το οποίο ακόμη δεν έχει πλήρως ερευνηθεί υπάρχει και 

στην σχέση της οργανωσιακής επίδοσης με την  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.  
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Τέλος, μπορούν να διερευνηθούν διαφορετικές πιθανές μεταβλητές ή 

ψευδομεταβλητές, όμοιες με αυτές του είδους της εταιρείας (industry-specific dummy 

variables) που διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία. 
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