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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, επηβάιεη ηελ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Οη 

νξγαλσζηαθέο κεηαβιεηέο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, απνηεινχλ 

ζεκαληηθφηαηεο παξακέηξνπο, πνπ επηδξνχλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. ην ρψξν εξγαζίαο 

ην πξνζσπηθφ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, εξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη 

αιιειεπηδξά, δαπαλψληαο κεγάιν κέξνο απφ ηνλ θαζεκεξηλφ ρξφλν ηνπ. Σν 

πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ε αηζζεηηθή ηνπ, επεξεάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, δηακνξθψλνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ε νπνία αλαπφθεπθηα κεηαθέξεηαη θαη πέξα απφ απηφλ, ζην θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Οη δεκηνπξγία ή ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

απνηειεί ζεκαληηθή επέλδπζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηδξά ζηελ 

νξγαλσζηαθή ηνπο θνπιηνχξα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο. Ζ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζέζεο εξγαζίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

νκνξθηά ηνπ ρψξνπ, αιιά πεξηιακβάλεη ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ 

θαη ηελ δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνλ ρψξν. Δπηπιένλ ε αηζζεηηθή ηνπ 

ρψξνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ηηο βάζεηο ηνπο ζε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δξα ν νξγαληζκφο ή ε 

επηρείξεζε, φπσο εζλνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  αιιά 

θαη εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπο. Ζ κειέηε ηεο 

επίδξαζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο θαη 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπο, θαζψο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο, 

απνηειεί ην αληηθείκελν απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζία, πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηειέρε 

Δπηρεηξήζεσλ.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο αηρκήο δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη εκπλένπλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, ζε δεκηνπξγηθή θαη πςεινχ επηπέδνπ απφδνζεο εξγαζία 

(Facebook, 2016; Glassdoor, 2016; Google Careers, 2016).  Ζ δεκηνπξγία, αγνξά θαη 

δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο απφ έλα νξγαληζκφ απνηειεί πςειή επέλδπζε,  ηεο 

νπνίαο είλαη δέζκηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Appel-Meulenbroek & Feijts, 

2007). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Abou Hamad (2013), ε αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο είλαη κέξνο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη εηθφλα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ εκβιήκαηνο (brand).   Ζ αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο, πνπ επεξεάδεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαηά ηελ είζνδν θαη παξακνλή ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο 

φωτογραφία από (Google Careers, 2016) 
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δηακνξθψλνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε (Kim & de Dear, 2012). Σα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

δηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν κέξνο ηελ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ, απέλαληη ζηελ εξγαζία 

ζπλνιηθά .  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, γηα 

θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ηα νξγαλσζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία, αιιειεπηδξά κε ηα 

νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηδξά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζηάζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ απέλαληη ζηνλ νξγαληζκφ, έρνληαο ζεκαληηθφηαηε επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. Ζ κειέηε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ εξγαζία 

θαη ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο, νδεγεί ζηελ εχζηνρε 

ζρεδίαζε, ηελ επέιηθηε εθηέιεζε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ, κε επηζπκεηφ ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ εκπινθή κε ηελ εξγαζία θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ έλαληη ηεο εξγαζίαο ηνπ, πνπ πιήζνο 

εξεπλψλ ζπλδένπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ (Blau G. , 1985; 

Locke, 1969). ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ εκπινθή 

ηνπο κε ηελ εξγαζίαο ηνπο θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε, θαζψο θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ αλακεηαμχ ηνπο. 

2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ. 

2.1.  Ο ρώξνο εξγαζίαο (workspace).  

2.1.1. Ζ ζεκαζία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα ηνλ εξγαδόκελν. 

 

 Ο ρψξνο εξγαζίαο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εξγαδφκελν. Ο θάζε 

εξγαδφκελνο αλαιψλεη ην ειάρηζην  έλα ηξίην ηνπ ρξφλνπ, θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, 

ζηελ εξγαζία ηνπ. ην δηάζηεκα απηφ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δεκηνπξγεί 

ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, αιιειεπηδξψληαο κε ην θπζηθφ, ηερλεηφ πεξηβάιινλ θαη ην 

θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ (Cairns, 2002). Δπίζεο ζηνλ ρψξν 
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εξγαζίαο αλαπηχζζνληαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο 

ηεξαξρίαο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα εληφο θάζε νξγαληζκνχ 

(Strati, 1992).  Οη εξγαδφκελνη θαηά βάζε ζηνλ ζχγρξνλν δπηηθφ θφζκν, έρνπλ 

εμαζθαιηζκέλεο ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο αζθαιείαο θαη θνηλσληθφηεηαο, 

πνπ ηθαλνπνηνχληαη ζρεδφλ απφ θάζε εξγαζία. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία 

ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ αλαδεηνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο ηελ εθηίκεζε θαη 

επηδηψθνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο.  

 

Οη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηελ  ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Maslow (1954), θαη ζχκθσλα κε ηελ Abou Hamad (2013), ηεξαξρνχληαη φπσο 

παξαθάησ: 

1. Βηνινγηθέο αλάγθεο, είλαη βαζηθέο αλάγθεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο, 

φπσο ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία, αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ, ν θπζηθφο 

θσηηζκφο θαη ε δπλαηφηεηα δηαιιεηκάησλ θαηά ηελ εξγαζία, νη νπνίεο φηαλ 

εθπιεξψλνληαη δεκηνπξγνχλ ην ππφβαζξν γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηαο ζηνλ 

ρψξν. 

2. Αλάγθεο Αζθαιείαο, ε νπνία ζπληζηάηαη απφ ηηο αλάγθεο γηα  

πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

θαη αζθαιείαο, θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλάγθεο γηα ηδησηηθφ απφξξεην. 

3. Αλάγθεο Κνηλσληθόηεηαο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο θαη θνηλσληθήο επαθήο ησλ αλζξψπσλ, πνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

ηελ επηθνηλσλία ησλ θαη ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο ε ζπκκεηνρήο ζε 

νκάδεο εξγαζίαο, ή ε δπλαηφηεηα δηαιιεηκάησλ ζε θνηλνχο ρψξνπο (π.ρ. θαθεηέξηα, 

θπιηθείν). 

4. Αλάγθεο Δθηίκεζεο, ν δηαηηζέκελνο ρψξνο εξγαζίαο απνηειεί 

αληίθηππν ζέζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ θαη πνιιέο θνξέο 

απερεί ην κέηξν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζε απηφλ, σο αληακνηβή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

πξέπεη λα είλαη αλάινγνο ηνπ θχξνπο, γλψζεο, δχλακεο θαη επηξξνήο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

θαη λα ηνπ παξέρεη ηελ αλάινγε αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ. 

5. Αλάγθεο Απηνπξαγκάησζεο - Οινθιήξσζεο, ε παξνρή δπλαηφηεηαο 

επίηεπμεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη λα κελ ηνλ εγθισβίδεη θαη 

θαζειψλεη εξγνλνκηθά, επηθνηλσληαθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. 
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6. Αλάγθεο Καηαλόεζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, ην πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα είλαη αλάινγν ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αληίιεςε ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηνλ εξγαδφκελν.  

7. Αλάγθεο Αλαγλώξηζεο, ν ρψξνο εξγαζίαο λα δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

εκπλένληαο ην πξνζσπηθφ ηηο αμίεο ηνπ. 

8. Αλάγθεο Διέγρνπ, ν ρψξνο λα παξέρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο δπλαηφηεηεο 

απηνλνκίαο, εμνπζίαο θαη ειέγρνπ. Οη δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

δίλνληαη αλαιφγσο ηεο ζέζεο εξγαζίαο (π.ρ. είλαη δηαθνξεηηθέο νη δπλαηφηεηεο ειέγρνπ 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζε έλαλ ππάιιειν ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε front desk job 

θαη ζε έλα ππάιιειν γξαθείνπ). Οη δπλαηφηεηεο απηνλνκίαο, εμνπζίαο θαη ειέγρνπ 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζπλήζσο ρνξεγνχληαη σο αλαγλψξηζε απφ νξγαληζκφ, ζηνλ 

εξγαδφκελν.  

 

Ο θάζε άλζξσπνο επηιέγεη ηελ εξγαζία ηνπ ή  απνθαζίδεη αλ ζα ζπλερίζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ ηνπ. Οη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ, επεξεάδνπλ ην επίπεδν θαη ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, αιιά θαη ηελ 

δσή ηνπ πέξα απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Ο εξγαδφκελνο κεηαθέξεη ζηελ νηθνγελεηαθή θαη 

ινηπή θνηλσληθή δσή, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεη ζηελ εξγαζία 

ηνπ (Abou Hamad, 2013).  

 

2.1.2. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ - επηρείξεζεο. 

 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ θεθαιαηνπρηθφ αγαζφ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ησλ νξγαληζκψλ - επηρεηξήζεσλ. Ζ δηακφξθσζή ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο απνηειεί ζηξαηεγηθή επέλδπζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

επηρεηξήζεσλ (Appel-Meulenbroek & Feijts, 2007). Σν θφζηνο ηξνπνπνίεζεο θαη 

αλαθαίληζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη κεγάιν, κεγαιχηεξν  φκσο είλαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε θαη αγνξά ή ηελ δεκηνπξγία εμ αξρήο λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, 

θαηά ην πξψην δηάζηεκα, ε θάζε ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή εγθαηαζηάζεσλ επηθέξεη 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο, πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (Abou Hamad, 2013). Οη εγθαηαζηάζεηο 

πέξα απφ ην θφζηνο ηνπο, απνηεινχλ ην ρψξν, ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, δεκηνπξγεί θαη 
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αιιειεπηδξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ νξγαληζκψλ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ ρψξν, πνπ ηνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ (Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007). Δπηπιένλ 

ε πςειή πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή, γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ επηδεηνχλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ θαη θπξίσο δεκηνπξγηθή εξγαζία (Abou Hamad, 2013; Kim & de Dear, 2012). 

Οη επηρεηξήζεηο δελ επηδηψθνπλ λα δψζνπλ ην κφλν ην θαηάιιειν πεδίν δξάζεο 

εκπλένληαο κε΄ζσ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηα ζηειέρε ηνπο, αιιά λα 

πξνζειθχζνπλ κέζσ απηνχ πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλν δπλακηθφ, απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

 

2.1.3. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο (workspace management). 

 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο απνηειεί κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

(management) θάζε επηρείξεζεο. θνπφο ηεο ζχκθσλα κε ηελ Abou Hamad (2013), 

είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, ψζηε ε επηρείξεζε λα: 

1. δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ   πξνζσπηθνχ ηεο 

2. λα επεθηείλεη ηεο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

3. λα μεδηπιψζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

4. λα ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ζηειερψλ ηεο 

5. λα επηηξέπεη ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηακνξθψλεη ηνπο ρψξνπο θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα, ζε θάζε νξγαληζκφ – επηρείξεζε ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε 

ρψξσλ: 

1. ν ρψξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

2. ν ρψξνο ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ  (γξαθεία)  

3. θνηλφρξεζηνη ρψξνη (θπιηθείν, θαθεηέξηα, ρψξνη αλάπαπζεο, εζηηαηφξηα, 

ηνπαιέηεο) 

4. ρψξνη κεηαθίλεζεο (δηάδξνκνη, αλειθπζηήξεο) 
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Οη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Γηα ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νη εηαηξείεο επηιέγνπλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Abou Hamad (2013), κεηαμχ: 

1. κεκνλσκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο, νη νπνίνη παξέρνπλ απνκφλσζε, 

επηηξέπνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη πην παξαγσγηθνί θαη δεκηνπξγηθνί, ρσξίο 

δηαθνπέο θαη παξελνριήζεηο ηνπ έξγνπ ηνπο. 

2. δηακνηξαδφκελσλ ρψξσλ εξγαζίαο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ επειημία, 

ηαρεία ξνή πιεξνθνξηψλ θαη νηθνλνκία ρψξνπ. 

3. ζπλδπαζκφ ησλ δχν, αλάινγα ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζέζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Commission for Architecture & the Built 

Environment and the British Council for Offices, (2005), θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ δηακφξθσζή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ε δηαρείξηζε ηνπο (management). Δηδηθφηεξα 

θάζε απφθαζε γηα δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηηο 

παξαθάησ επηά παξακέηξνπο: 

1. Σελ απφδνζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζρέζε 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ψζηε ε ηθαλνπνίεζε θαη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα κελ απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρεηξήζεσο. 

2. Δηζεξρφκελεο λέεο πξαθηηθέο εξγαζίαο, φπσο ε νκαδηθή εξγαζία, ε ξνή 

ηεο πιεξνθνξίαο, ν έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε κειινληηθή 

επεθηαζηκφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ ρψξσλ γηα ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηέο. 

3. Σελ νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο απφ ηελ θάζε λέα 

κεηαηξνπή ησλ ρψξσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο θπζηθέο θαη ηερλεηέο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. 

4. Σελ ζπγθέληξσζε ζηελ εξγαζία ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ζρέζε κε ηελ 

επηθνηλσλία, δηφηη ζε έλα απνκνλσκέλν ρψξν εξγαζίαο ππεξηζρχεη ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηελ εξγαζία (ε νπνία δηεπθνιχλεη έλα ζηέιερνο απφ ην νπνίν επηδεηείηαη 

δεκηνπξγηθή εξγαζία), ελψ ζε έλα αλνηθηφ ε επηθνηλσλία θαη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ 

(ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ νκαδηθή εξγαζία). 

5. Αηνκηθφο ή θεληξηθφο έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο, δειαδή θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε ν εξγαδφκελνο λα δηακνξθψλεη ηηο 
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θπζηθέο θαη ηερλεηέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (π.ρ. ζεξκνθξαζία, ηνπνζέηεζε πξνζσπηθψλ 

θσηνγξαθηψλ ή αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο). 

6. Σελ επειημία ησλ ππνδνκψλ ζε ελδερφκελεο κειινληηθέο απαηηήζεηο, 

φπσο ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαηξνπψλ ή πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ δηθηχσλ. 

7. Σνλ «έιεγρν» θαη ηελ απφθξηζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (feedback), θαηά 

πφζν δειαδή ν πξντζηάκελνο είλαη ζε ζέζε λα επνπηεχεη ηελ εξγαζίαο 

αληηιακβαλφκελνο άκεζα ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα, ψζηε λα επεκβαίλεη 

έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά.  

 

Δλ θαηαθιείδη, ε Abou Hamad (2013) ππνζηεξίδεη φηη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

2.1.4. Σν εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.  

 

Οη θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη άκεζα ειεγρφκελεο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. ηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη, ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ νξγαληζκνχ (Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007).  Ζ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο είλαη 

κία έλλνηα, πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απαζρνιεί ηνπο νξγαληζκνχο θαη θπξίσο ηηο 

επηρεηξήζεηο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο (Becker, 2009). Δπηπιένλ, απφ ηελ θαηάιιειε 

δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, έρνπκε 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα δε, κε ηε 

δεκηνπξγία άλεζεο επηηπγράλνπκε πςεινχ επηπέδνπ θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία (Becker, 

2009). Οη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

ζχκθσλα κε ηνπο Kim & de Dear (2012) είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, ε 

θαζαξφηεηα ηνπ αέξα (αεξηζκφο, νζκέο), ε θσηεηλφηεηα, ε αθνπζηηθή πνηφηεηα 

(ζφξπβνο, άλεζε γηα ηδησηηθέο ζπλνκηιίεο), ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ(δηαηηζέκελνο 

ρψξνο, βαζκφο απνκφλσζεο, αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο), ε επίπισζε ηνπ 

γξαθείνπ(άλεζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα), θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ. Ζ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
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πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο  θαη ν θαζνξηζκφο 

ησλ απαηηήζεσλ απφ απηνχο,  κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηδηαίηεξα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Becker, 2009). Ζ επέλδπζε ζηελ πςειή αηζζεηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, έρεη απνηέιεζκα ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πςειή 

απφδνζεο θαη δεκηνπξγηθή εξγαζίαο (Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007), . 

 

Ο ρψξνο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα, ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Kim & de Dear (2012) δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο θαη πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ. Καηά ηελ είζνδν ζην ρψξν, έρνπκε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ θαη θπξίσο ηελ αίζζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ 

ηελ ζπλέρεηα, ν νπηηθφο πεξίγπξνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ελεξγνπνηεί ηελ φξαζε θαη καο 

επεξεάδεη πνηθηινηξφπσο, αλάινγα ηελ θνπιηνχξα καο (θνηλσληθή, εζληθή, 

ζξεζθεπηηθή, νξγαλσζηαθή), ηηο αμίεο θαη ηνλ ραξαθηήξα καο (π.ρ. δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα δηακνξθψλεη θάπνηνο, φηαλ εξγάδεηαη ζε έλα ρψξν ζηηο απνρξψζεηο ηνπ 

γθξη θαη θαθέ, απφ θάπνηνλ πνπ εξγάδεηαη ζε έλα ρψξν ζε έληνλν πξάζηλν ή γαιάδην, 

πνπ παξαπέκπεη ζην κνληέξλν). Σαπηφρξνλα κε ηελ είζνδν ζηνλ ρψξν επεξεάδεηαη θαη 

ε φζθξεζε, φπνπ κία δπζάξεζηε νζκή ή ε αίζζεζε ηνπ απνπληθηηθνχ πεξηβάιινληνο  

δεκηνπξγεί δπζαξέζθεηα, ελψ αληίζεηα κία ειαθξηά επσδία θαη έλα θαιά αεξηδφκελν 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί επραξίζηεζε, θαζψο παξαπέκπεη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη 

θξεζθάδα ηνπ ρψξνπ. Σέινο θαηά ηελ παξακνλή καο ζε έλα ρψξν επεξεάδεηε ε αθνή, 

θπξίσο απφ ηα επίπεδα ζνξχβνπ, φηαλ ππάξρεη δηαξθήο θαη πςειήο έληαζεο ζφξπβνο 

δεκηνπξγείηε ελφριεζε ζηνλ εξγαδφκελν. Αληίζεηα, εάλ ν ζφξπβνο είλαη ρακειφο θαη 

ππάξρεη θαηάιιειε κνπζηθή ππφθξνπζε, ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη αίζζεκα 

επραξίζηεζεο.  

 

Οη ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο ησλ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ εξγαζίαο,  ζχκθσλα κε ηνπο Kim & de Dear (2012) δηαρσξίδνληαη ζε βαζηθέο 

θαη αλαινγηθέο, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Βαζηθέο ζπλζήθεο, ησλ νπνίσλ ε αξλεηηθή επίδξαζε ππεξηεξεί θαη 

ζρεδφλ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο (π.ρ. ε ρακειή ζεξκνθξαζία ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο, δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πςειήο ηθαλνπνίεζεο, αλεμάξηεηα ησλ 

ινηπψλ κεηαβιεηψλ, ελψ ε θαιή ζεξκνθξαζία επηθέξεη άλεζε θαη επηθέξεη ηελ 
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ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο σο έλα επίπεδν). Βαζηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ: Ζ 

ζεξκνθξαζία, ν ζφξπβνο, ην κέγεζνο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ, ε δξαζηεξηφηεηα ρσξίο 

αδηάθξηηε παξαθνινχζεζε (optical privacy), ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επίπισλ, ηα 

ρξψκαηα θαη νη επηθάλεηεο θαη ε θαζαξηφηεηα. 

2. Αλαινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ γξακκηθά ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηνλ ρψξν, φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη βαζηθέο. Αλαινγηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ: Ζ 

θαζαξφηεηα ηνπ αέξα, ε θσηεηλφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε νπηηθή άλεζε, ε δξαζηεξηφηεηα 

ρσξίο αδηάθξηηε αθνπζηηθή παξαθνινχζεζε (sound privacy), ε επθνιία δηάδξαζεο, ε 

θαζαξηφηεηα θαη ε ηερληθή ζπληήξεζε. 

 

Καηά ηελ θπζηθή δηάδξαζε κε ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο δεκηνπξγείηαη ζηνλ εξγαδφκελν, αίζζεκα άλεζεο ή δπζαξέζθεηαο θαη 

ελφριεζεο, πνπ επεξεάδεη, ηα ζπλνιηθά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο 

φκσο λα εκθαλίδεηαη, κε ζηαζεξή γξακκηθή ζρέζε (Kim & de Dear, 2012). 

 

2.1.5. Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο (workspace aesthetics). 

 

Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο ηνπο (Strati, 1992). πλήζσο, ε 

αηζζεηηθή ζπγρέεηαη κε ηελ νκνξθηά, ε νκνξθηά έρεη κφλν ζεηηθή έλλνηα θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

φξαζε, ελψ ε αηζζεηηθή είλαη γεληθφηεξε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκάησλ απφ φιεο ηηο αηζζήζεηο (Donne, 2010). Δηδηθφηεξα, ε αηζζεηηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ απφ ηηο αηζζήζεηο ησλ 

αλζξψπσλ θαη εκπεξηέρεη ηελ αηζζεηήξηα γλψζε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία ζηελ κεηαθνξά λνεκάησλ (Gagliardi, 1996). Δπηπιένλ ε αηζζεηηθή ησλ 

νξγαληζκψλ εθθξάδεη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο θνπιηνχξα, θαη ηελ παξνπζηάδεη ζε πιηθή 

θαη άπιε  κνξθή κέζσ ησλ επηηεπγκάησλ, ησλ δεκηνπξγεκάησλ θαη ησλ ππαξρφλησλ 

ηνπο (Gagliardi, 1996). πλεπψο ε αηζζεηηθή ησλ νξγαληζκψλ παξνπζηάδεηαη 

ζεκεηνινγηθά ζε άπιε κνξθή, κε ηηο εηθφλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξηθή 

ηαπηφηεηα, ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο ζρέζεηο θαη γεληθφηεξα φιε ηελ θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηελ θνηλή 

γιψζζα, ηελ εμέιημε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (management), δηαδηθαζίεο, 
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ηαπηφηεηα θαη αιιαγή (Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007). Δπίζεο δηαθξίλεηαη ζε πιηθή 

κνξθή ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηελ δηαθφζκεζή ηνπο, ηελ ρσξνζέηεζή ηνπο, ηνλ θψδηθα 

ζηνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα εκβιήκαηα (Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007). Σα πιηθά 

ππάξρνληα επηηεχγκαηα θαη δεκηνπξγήκαηα είλαη θαη ε άκεζε νπηηθή έθθξαζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο, κέξνο απηψλ απνηειεί 

θαη ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (de Cherntony, 2001).  Ζ 

δηακφξθσζε πςειήο αηζζεηηθήο πεξηβάιινληνο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εληζρχεη ηελ 

εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ, δηφηη  αλαπηχζζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

(Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007).   

 

Οη παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Sook Lee & Weber (1984), , είλαη: 

1. Δζσηεξηθέο ζπλζήθεο, πνπ αθνξνχλ ηηο θπζηθέο θαη ηερλεηέο 

ζπλζήθεο, πνπ δεκηνπξγνχλ άλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, ηελ θαζαξφηεηα ηνπ αέξα, ηνλ θαηάιιειν θσηηζκφ, ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηελ εξγνλνκία ηνπ ρψξνπ, ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνλ ρξσκαηηθφ ζπλδπαζκφ, ην πφζν 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ην πφζν εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγίεο. 

2. Αξκνληθή ζρεδίαζε, πνπ αθνξά ηηο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο, πνπ 

δεκηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθφ θιίκα, φπσο ηελ θαιαηζζεζία ηεο δηαθφζκεζεο, ηελ 

θαιαηζζεζία ηεο ρξσκαηηθή ζχλζεζεο, ην πφζν ειθπζηηθφο είλαη ν ρψξνο, ην πφζν 

θηιφμελνο είλαη ν ρψξνο, ην πφζν κνληέξλνο είλαη ν ρψξνο θαη ην πφζν θνκςφο είλαη ν 

ρψξνο. 

3. Τγηεηλή, πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ 

ρψξνπ, φπσο ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. 

4. Σελ θαηλνηνκία,  πνπ αθνξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, πνπ πξνθχπηεη απφ 

λεσηεξηζκνχο, φπσο ην πφζν μερσξηζηφο είλαη ν ρψξνο θαη ην πφζν αζπλήζηζηνο είλαη ν 

ρψξνο. 

 

Οινθιεξψλνληαο, ζχκθσλα κε ηνπο Bjerke, Ind, & De Paoli (2007), ε επέλδπζε 

ζηελ πςειή αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηελ εκπινθή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. 
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2.2.  Σα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, δηέγεξζεο θαη 

θπξηαξρίαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο (workspace emotions 

pleasure – arousal - dominance). 

 

 Απφ ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξγαδφκελνπ (Bjerke, Ind, & De Paoli, 

2007; Brief & Weiss, 2002; Sanderlands & Buckner, 1989). Ζ αμηνιφγεζε ζεκαληηθψλ 

βησκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ, 

ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ, ηηο εθθξάζεηο ηνπ, ηελ ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ γλσζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ηηο ππνθεηκεληθέο 

εκπεηξίεο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο θαη λα βειηηψλεηαη (Cote & 

Morgan, 2002). Βαζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζε επράξηζηα θαη 

δπζάξεζηα, ε δεκηνπξγία δε θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ είλαη αλαπφθεπθηε. Ο 

εξγαδφκελνο ζπλήζσο ζηελ εξγαζία ηνπ, δελ έρεη ηελ επρέξεηα λα εμσηεξηθεχεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, είηε δηφηη δελ ηνπ επηηξέπεηαη απφ  ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

επηρείξεζεο (π.ρ. έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ζε ζπλάδειθν ή πειάηε), είηε απφ πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο (π.ρ. δενληνινγία, ραξαθηήξαο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο 

θαηαβνιέο) (Cote & Morgan, 2002).   

 

Ο ρψξνο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη  δεκηνπξγεί απσζεηηθά θαη δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. δπζάξεζην πξσηλφ ζπλαίζζεκα «πνπ ζα πάσ πάιη»), ψζηε λα 

απμάλεη ηελ επραξίζηεζε, λα δηεγείξεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα κελ εγθισβίδεη θαη 

θαζειψλεη ηνλ εξγαδφκελν. Σν θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

επηδξά ζηνλ εξγαδφκελν δεκηνπξγψληαο ηνπ ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. αίζζεζε επραξίζηεζεο 

απφ έλα φκνξθν ζρεδηαζηηθά, ιεηηνπξγηθφ,  θαζαξφ ρψξν θαη κε θαιέο θπζηθέο 

ζπλζήθεο ρψξν, εξγνλνκηθφ) (Bakker, Van der Vroot, Vink, & Boon, 2014). Ζ 

πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα εξεζίζκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ, δεκηνπξγνχλ 

ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο (Bakker, Van der Vroot, 

Vink, & Boon, 2014; Cairns, 2002). Δηδηθφηεξα: 
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1. Σα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο ζπλδένληαη κε φια εθείλα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ επηθέξνπλ εζσηεξηθή αγαιίαζε, επηπρία δηακνξθψλνληαο 

επράξηζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε. 

2.  Σα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή 

δηέγεξζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ, δεκηνπξγψληαο πξνδηάζεζε γηα δξαζηεξηνπνίεζε θαη 

δεκηνπξγία. 

3. Σα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δηάζεζε 

επηβνιήο ζηνλ έιεγρν θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ζπκπεξηθνξάο, πνπ επηβάιινπλ θπζηθνί 

θαη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί. 

 

Σν θνηλσληθφ, θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επεξεάδεη 

ηνλ εξγαδφκελν, ν νπνίνο δερφκελνο ηα εξεζίζκαηα δηακνξθψλεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή  

ηνπ θαηάζηαζε, ε νπνία εθδειψλεηαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ, αθνινπζψληαο ην κνληέιν 

αηζζάλνκαη – ζθέπηνκαη – αληηδξψ (Bakker, Van der Vroot, Vink, & Boon, 2014). 

Γειαδή αίζζεζε θαη ε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγνχλ ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ δηακνξθψλνπλ ή νδεγνχλ ηηο αληηδξάζεηο καο. χκθσλα κε ηνπο 

Sanderlands & Buckner (1989), ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη 

ηδηαίηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. 

 

2.3.  Ζ εκπινθή κε ηελ εξγαζία (job involvement). 

 

 Ο εξγαδφκελνο έρεη ηελ αλάγθε ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηελ εξγαζία ηνπ, ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζνξίδεη ηελ εκπινθή ηνπ κε απηή (Blau & Boal, 1987). 

χκθσλα κε ηνλ Blau G. (1985), ε  εκπινθή κε ηελ εξγαζία νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο 

γνήηξνπ θαη απηνλνκίαο, ε νπνία πεγάδεη γηα ηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ δπλαηφηεηα λα 

παίξλεη απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία ηνπ. Καηά ηνπο Wiener & Gechman 

(1977), ε εξγαζηαθή εκπινθή νξίδεη ην επίπεδν ζην νπνίν ζεσξεί ηελ εξγαζία, σο 

επίθεληξν ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ χπαξμεο, ψζηε λα ηνλ πξνζδηνξίδεη ππαξμηαθά. Δπίζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν βαζκφο, πνπ ε εξγαζία είλαη επίθεληξν ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

εξγαδφκελν, ψζηε λα απνηειεί γηα απηφλ θχξηα πεγή ηθαλνπνίεζεο ησλ ζεκαληηθψλ 

αλαγθψλ, έλαληη ησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ, εθηφο ηεο εξγαζίαο, δξαζηεξηνηήησλ (Blau 
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G., 1985). Δλ θαηαθιείδη ε εξγαζία δίλεη λφεκα ζηελ δσή ηνπ εκπιεθφκελνπ 

εξγαδφκελνπ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά κε απηή. 

 

 

Ζ εκπινθή κε ηελ εξγαζία ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εκπινθή κε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Σν εχξνο ζπκκεηνρήο ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο γηα απηφλ θαη 

απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεη γηα απηή (Havlena & Holbrook, 1986). Σν 

ελδηαθέξνλ θαη ε ζεκαζία γηα ηελ εξγαζία δεκηνπξγεί ςπρνινγηθή ηαχηηζε κε απηή  

(Blau & Boal, 1987).  Καζψο ε εκπινθή ηνπ κε ηελ εξγαζία απμάλεη, ηνλψλεηαη ν 

ελζνπζηαζκφο ηνπ εξγαδφκελνχ γηα ηελ πξνζθνξά έξγνπ θαη ζπκκεηνρή ζηηο 

δηεξγαζίεο. Οη απμεκέλεο αηνκηθέο επηδφζεηο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, αληηιακβάλεηαη δειαδή ηελ αμία ηνπ θαη ην κέηξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα απηνπαξαθηλείηαη. ηφρνο δελ απνηεινχλ κφλν ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα αιιά, ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Ο εξγαδφκελνο πνπ εκπιέθεηαη κε ηε εξγαζία ηνπ επηδηψθεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ, ψζηε λα είλαη παξαγσγηθφο θαη ρξήζηκνο ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ηνλ νξγαληζκφ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Knoop (1995), Reid, Riemenschneider, Allen, & Armstrong 

(2008) θαη Wiener & Gechman (1977) ε εκπινθή κε ηελ εξγαζία εκθαλίδεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ζπκπεξηθνξέο, πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ζχλδεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ζ εξγαζηαθή δέζκεπζε (work commitment), 

δειαδή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηνλ νξγαληζκφ θαη ηαχηηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ κε 

ηελ επηηπρία ηνπ, δηαθέξεη απφ ηελ εκπινθή κε ηελ εξγαζία ε νπνία αθνξά ην 

πεξηερφκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Παξφια απηά, ζε θάζε νξγαληζκφ ην ξφινο θάζε 

ζέζεο εξγαζίαο δελ απνηειεί απνκνλσκέλε δηεξγαζία, αιιά πεξηβάιιεηαη απφ 

εζσηεξηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην θιίκα 

ζην ρψξν εξγαζίαο, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ επεξεάδνπλ ηελ εκπινθή θάζε 

εξγαδνκέλνπ κε ην θαζεαπηνχ πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ εξγαζηαθή εκπινθή 

θαη δέζκεπζε ζπλήζσο αιιεινηξνθνδνηνχληαη θαη εληζρχνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

αληηιακβαλφκελνη ηελ αμία ηνπο ηηο θαιιηεξγνχλ. Οπζηαζηηθά φκσο, έρνπκε ηελ 

αιιεινελίζρπζε εξγαδνκέλσλ θαη νξγαληζκψλ, δηφηη ελψ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 
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εκπιέθεηαη κε ηελ εξγαζία απμάλνληαο ηηο επηδφζεηο ηνπ, ν νξγαληζκφο εληζρχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ ζε απηφ. 

 

Μεγάιν θεθάιαην πνπ απαζρνιεί ηελ δηνηθεηηθή (management) ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ απνηεινχλ νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελέξγεηεο θαη γεληθφηεξα ε 

αξλεηηθή ζηάζε. Ζ εκπινθή κε ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο απνηξέπεη απφ 

παξφκνηεο ελέξγεηεο, φπσο ηελ νηθηνζειήο απνρψξεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηηο 

απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία (Blau & Boal, 1987; Sverke & Svoberg, 2000). Δπίζεο ε 

εξγαζηαθή εκπινθή δελ ζρεηίδεηαη κε ην ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο απφ ππεξβνιηθφ 

θφξην εξγαζίαο (burn out), αθνχ ε ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία είλαη έκπξαθηε θαη φρη 

επηβαιιφκελε απφ ηελ δηνίθεζε ή ηελ ζέζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνπο Blau & Boal, 

(1987) ε εξγαζηαθή εκπινθή δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

φκσο κπνξεί λα ηελ εληζρχεη ππφ πξνυπνζέζεηο.  

 

2.4. Ζ ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία (job satisfaction). 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Maslow (1954), o άλζξσπνο εθφζνλ 

εμαζθαιίζεη ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο, ηηο αλάγθεο αζθαιείαο θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο 

θαη ηηο αλάγθεο εθηίκεζεο επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσή 

ηνπ. Ζ εξγαζία απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πηπρέο ηεο δσήο γηα θάζε άλζξσπν, 

κέζα απφ ηελ νπνία ν άλζξσπνο επηδεηεί ηελ ηθαλνπνίεζε, κε ζηφρν ηνπ πάληα, λα 

πεηχρεη ηελ απηνπξαγκάησζε – νινθιήξσζε. πλήζσο αλαθέξεηαη σο έλλνηα κε ηελ 

ζεηηθή ρξνηά, αιιά εκπεξηέρεη θαη ηελ αξλεηηθή, ηεο κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. 

Ζ έλλνηα επξχηαηε θαη δελ πεξηιακβάλεη κφλν ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο αιιά θαη 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, φπσο νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε επηθνηλσλία κε 

απηνχο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο νη ζρέζεηο κε ηελ δηνίθεζε, ε 

εηαηξηθή γιψζζα, νη ζπκβνιηζκνί. Σέινο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα 

ηξνθνδνηείηαη θαη απφ πιηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο 

επηρείξεζεο φπσο ην πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ε άλεζε ησλ επίπισλ ε 

εξγνλνκία θαη ε θαιαηζζεζία ηνπ ρψξνπ (Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007) 

 

Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κία απφ ηηο πην κειεηεκέλεο νξγαλσζηαθέο 

κεηαβιεηέο, ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ Γηνίθεζεο (management). χκθσλα κε ηνλ 



-15 - 
 

 

Locke, (1969) ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, φηαλ ππάξρεη ζχλδεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, δειαδή θαηά πφζν νη αλάγθεο αξρηθά, θαη δεπηεξνγελψο νη πξνζδνθίεο 

ηθαλνπνηνχληαη απφ απηή. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε γεληθή ζηάζε πξνο ηελ 

εξγαζία, ηελ νπνία ν θάζε εξγαδφκελνο δηακνξθψλεη αμηνινγψληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ζε ζρέζε κε ην ηη ιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Οη απνιαβέο δελ είλαη κφλν 

ρξεκαηηθέο ή πιηθέο (π.ρ. κηζζφο, δψξα, bonus - απνδεκηψζεηο γηα επηηεχγκαηα), αιιά 

θαη άπιεο (π.ρ. αλαγλψξηζε έξγνπ, πξναγσγέο), νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο.  

 

Γεληθφηεξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην 

πεξηερφκελν θαη ηελ θχζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο  (Kalleberg, 1977). Υαξαθηεξηζηηθά 

ηεο εξγαζίαο ζπληεινχλ ζηελ πςειή ηθαλνπνίεζε είλαη ε πνηθηιία ησλ απαηηνχκελσλ 

δεμηνηήησλ, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ θαζεθφλησλ, ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ε δπλαηφηεηα αληίιεςεο ζθάικαηνο θαη βαζκφο δηακνηξαζκνχ 

ηεο εξγαζίαο (ζε ηη κέξνο ηεο εξγαζίαο ζπληειεί ν εξγαδφκελνο γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο) (Spector P. E., 1997). Όζν πνιππινθφηεξε είλαη κία εξγαζία θαη απμάλεη ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ηεο, ηφζν κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε επηθέξεη ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο, ελψ 

αληίζεηα φζν πην απιή θαη επαλαιακβαλφκελε είλαη, ηφζν κεγαιχηεξε πιήμε 

δεκηνπξγεί ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δπίζεο  πςεινί ζηφρνη ππνθηλνχλ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, αξθεί λα ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη θαη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  

 

 πλεπψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη έρεη 

ζπλδεζεί κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κε πνιιέο 

νξγαλσζηαθέο κεηαβιεηέο. χκθσλα κε ηνπο Sanderlands & Buckner, (1989) ζπλδέεηαη 

κε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπίζεο ζπλδέεηαη ζεηηθά θαη ακθίδξνκα κε ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε (Jik Cho & Park, 

2011; Knoop, 1995; Markovits, Davis, Fay, & Van Dick, 2010; Reid, Riemenschneider, 

Allen, & Armstrong, 2008; Testa, 2001).  Δλψ, ζχκθσλα κε ηνπο Jik Cho & Park, 

(2011) θάπνηνο πνπ ληψζεη πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ, δχζθνια ζα 

απνρσξήζεη νηθεηνζειψο απφ απηή ή ζα απνπζηάδεη κε ηελ πξψηε επθαηξία. Δπηπιένλ 

ζχκθσλα κε ηνπο Moynihan & Pandey (2007) παξαθηλεί ηνπο εξγαδνκέλνπο λα έρνπλ 
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ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Sverke & Svoberg (2000), 

ζπλδέεηαη κε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη κε 

ηελ παξαγσγηθφηεηα.   

 

Γεληθφηεξα ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε εθθξάδεη ηελ ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ηελ εξγαζία, φηαλ απνηηκά ηηο εξεζίζκαηα θαη ηηο 

απνιαβέο ηνπ (ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηηο ρξεκαηηθέο θαη πιηθέο), απφ απηήλ. Ζ ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπ, απνηηκάηαη 

ζεηηθά γηα ηνπο νξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ απφδνζε θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ απνδηδφκελνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ ελζπλείδεηε πξνζήισζε ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

2.5.  Ζ θαηάζηαζε ζήκεξα.  

2.5.1. Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα. 

 

Ζ Διιάδα απφ ην 2009 πιήηηεηαη απφ ηελ  δεκνζηνλνκηθή θξίζε, ιφγσ 

δηφγθσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη αδπλακίαο εμππεξέηεζήο ηνπ. Απφ ην 2007 

πξνυπήξρε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ηεο 

ηξάπεδαο Lehman Brothers ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), πνπ επεξέαζε 

φρη κφλν ηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ηελ Δπξσπατθή Εψλε (Γαιεληαλφο, 2014). Ζ Διιάδα δελ 

είρε άκεζεο ζπλέπεηεο απφ ηελ παγθφζκηα απηή θξίζε, αιιά θπξίσο έκκεζεο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ ινηπψλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο, πνπ ηα αλάγθαζε 

λα πεξηνξίζνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο (Γαιεληαλφο, 2014). Σν θξάηνο  απφ ην 2010 θαη 

κεηά, ιφγσ ηεο δηφγθσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο, (Καξακαξγηάλλεο, 2014) γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

ζηαζεξφηεηα, αλαγθάζηεθε λα δαλεηζηεί ππέξνγθα πνζά θαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο 

φξνπο ησλ δαλεηζηψλ (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη Δπξσδψλε) γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηνπο. Οη φξνη ησλ ζπκθσληψλ «κλεκνλίσλ», πξνβιέπνπλ καθξνρξφληα 

πξνζαξκνγή κε κέηξα ιηηφηεηαο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ επηκήθπλζε ηεο χθεζεο. 
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Γηάγξακκα 1 (Γξαθηθή Απεηθόληζε Υξνλνδηαγξάκκαηνο Κύξησλ Γεγνλόησλ 

Διιεληθήο Κξίζεο Υξένπο) 

(Reuters, 2015) 

 

χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ (2014), ην θξάηνο γηα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ζρεδφλ εθκεδέληζε ηηο 

δεκφζηεο επελδχζεηο  θαη αχμεζε ηελ θνξνινγία ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο.  

Απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο, ε ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ησλ πνιηηψλ θαη ε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ.  

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε επέθεξε ηελ ζπξξίθλσζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ, επεξεάδνληαο άκεζα φρη κφλν ηνλ δεκφζην, αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σελ 
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θαηάζηαζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, επηδεηλψλεη ε θνξνινγία, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

ειέγρσλ θεθαιαίσλ (capital controls) (Καιιηάξαο, 2016). Δπηπιένλ ε είζνδν ζηνλ 

εγρψξην εκπφξην πνιπεζληθψλ θαη θξαηψλ (Κίλα), πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο θαη ε γεηηλίαζε κε θξάηε κε ρακεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη κηθξφ θφζηνο εξγαζίαο (Βνπιγαξία, Σνπξθία, Αιβαλία). 

Δπίζεο ηελ θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ επηδεηλψλεη ε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο απφ 

ηελ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηδησηψλ, ε αβεβαηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νδεγεί ζε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο θαη ε δηαθζνξά ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ. πλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο 

θαη θπξίσο θνξνινγίαο, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα ιάβνπλ νη θπβεξλήζεηο είλαη, φηη απφ ηηο 

858.685 επηρεηξήζεηο πνπ θαηακεηξήζεθαλ ην 2008, λα έρνπλ ζηακαηήζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο 244.712 έσο ηα ηέιε ηνπ 2015, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη κε ηελ θαηάζηαζε ζπλερψο ρεηξνηεξεχεη ην 2016 

(Καιιηάξαο, 2016). Ο πεξηνξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

επηθέξεη ηελ απψιεηα 45.000  ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ην 2008 (Καιιηάξαο, 2016) θαη ηελ 

κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξνρψλ ηνπο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, φπσο κηζζνί θαη 

ρξεκαηηθέο επηβξαβεχζεηο (bonus).  

 

Αληηδηακεηξηθά, έλα απφ ηα ειάρηζηα ζεηηθά ζεκεία απνηειεί, ε αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ινηπά επξσπατθά 

θξάηε, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, αιιά δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αληηζηαζκίζεη ηελ γεληθφηεξε αξλεηηθή θαηάζηαζε.  ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ, νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ επηθπιαθηηθά, αμηνπνηψληαο θαηά ην κέγηζην 

ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο ηνπο, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ηελ εχξεζε 

«ρψξνπ» ζηελ εγρψξηα αγνξά, ψζηε γηα ηελ επίηεπμε κέγηζηνπ θέξδνπο.   

 

2.5.2. Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό. 

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη άκεζα θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε 

ην Ηλζηηηνχην Δξγαζία ηεο ΓΔΔ, (2015) ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλερψο 

επηδεηλψλεηαη, κε κεηψζεηο κηζζψλ θαη αδήισηε εξγαζία, ελψ αλεξγία απμάλεηαη θαη 

καζηίδεη θπξίσο, ηνπο λένπο θαη ηηο γπλαίθεο. Ζ εξγαζία γίλεηαη νινέλα θαη πην 
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επηζθαιήο, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ επηβάιινπλ αιιαγέο 

ζηηο επηρεηξήζεηο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο απειεπζεξψλνληαη, πξνο φθεινο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε απαζρφιεζε ειαζηηθνπνηείηαη εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη φρη 

πξνο φθεινο ηνπο, φπσο νξίδνπλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο (ΗΝΔ - ΓΔΔ, 

2015). Δπηπιένλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απμάλνληαη, νη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο επηθέξνπλ ζχγρπζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη εηδηθά ζε 

απηνχο πνπ δηαλχνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εξγαζίαο πξηλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε. 

Απνηέιεζκα νη λένη θπξίσο θαη νη κνξθσκέλνη λα νδεγνχληαη ζηε κεηαλάζηεπζε γηα 

εχξεζε εξγαζίαο, ζηηο επεκεξνχζεο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Βνξξά (Καξακαξγηάλλεο, 

2014). 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ πξνζφλ ησλ πεξηζζφηεξσλ λέσλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε 

πςεινχ επηπέδνπ παηδεία ηνπ. Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, έρεη επελδχζεη ζηελ 

παηδεία. Οη θξαηηθέο πνιηηηθέο ηεο ππνρξεσηηθήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δσξεάλ δεκφζηαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε εζληθή 

θνπιηνχξα, δεκηνχξγεζαλ αλζξψπηλν δπλακηθφ κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο 

(Kottasova, 2015). Οη πεξηζζφηεξνη λένη Έιιελεο βγαίλνληαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

είλαη γλψζηεο κίαο κε δχν μέλσλ γισζζψλ θαη πιεξνθνξηθήο θαη θάηνρνη ηίηισλ 

ζπνπδψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη εξγαδφκελνη επηδεηνχλ ην βέιηηζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα λα μεδηπιψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δσή ηνπο θαη λα δήζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Ζ 

αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο εξγαζίαο είλαη ε αηηία ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα πνιινχο 

Έιιελεο, πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα φρη κφλν γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο αιιά γηα ηελ 

εμεχξεζε εξγαζίαο, πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηεο πξνζδνθίεο ηνπο απφ απηή (ΗΝΔ - ΓΔΔ, 

2015). 

 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο πφξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

νξγαληζκψλ απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, ην νπνίν επηδηψθνπλ λα αμηνπνηνχλ 

ζην έπαθξν, γηα λα επηηπγράλνπλ ηελ κέγηζηε απφδνζε ηνπ. Ζ επηδίσμε ηεο κέγηζηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο κέγηζηεο εκπινθήο κε απηή, έρεη ζπλδεζεί κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε έξγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηειεί θχξην ζηφρν 

ησλ  επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ δεκηνπξγηθή θαη πςεινχ επηπέδνπ εξγαζία (Sverke 

& Svoberg, 2000). ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηδίσμεο, νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 
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δηαρσξίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ (θπζηθέο θαη ηερλεηέο) θαη 

ζηηο θνηλσληθέο (ζρέζεηο, ζπκπεξηθνξέο, επηθνηλσλία, θνπιηνχξα, θιίκα, ζπκβνιηζκνί) 

(Bjerke, Ind, & De Paoli, 2007). Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ αληηιεθζεί ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ θπζηθψλ θαη ησλ ηερλεηψλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, γηα 

ηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο επραξίζηεζεο θαη πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο - δηέγεξζεο απφ 

νπο εξγαδνκέλνπο, πνπ νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ηνλίδεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηνλ εξγαδφκελν θαη απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα απηή (Becker, 

2009). Σν ελδηαθέξνλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγίαο αηρκήο δηαθαίλεηαη 

απφ ηελ δηαξθή πξνβνιή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ ππνδήισζε κέζσ απηήο, 

ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπο (Facebook, 2016; Glassdoor, 2016; Google Careers, 2016). Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο πξνβάινπλ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο 

δεκφζηα, εθαξκφδνληαο κία ηδηφηππε κνξθή marketing, γηα ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ 

επηπέδνπ εξγαδνκέλσλ. 

 

2.6.  Πξνβιεκαηηζκνί από ηελ ζεσξεηηθή αλαζθόπεζε.  

 

Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ε δηακφξθσζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, πξνβιεκαηίδεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, γηα ην πψο 

ζα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε ηεο ζεσξεηηθήο αλαζθφπεζεο, είλαη: 

1. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ 

επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Ο ρψξνο εξγαζία έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ εξγαδφκελν. 

3. Οη δεκηνπξγία, αγνξά θαη ε δηακφξθσζε – αλαθαίληζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνηειεί επέλδπζε πςεινχ θφζηνπο γηα ηνπο νξγαληζκνχο – 

επηρεηξήζεηο, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθηειείηε κε θαηάιιειε έξεπλα θαη ζρεδίαζε κε 

βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

4. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο απνηειεί εξγαιείν ηεο δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηψλ (management) ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ. 
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5. Οη θπζηθέο θαη ηερλεηέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

6. Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο απνηειεί κέζν γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηνλ εξγαδφκελν, πνπ επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

7. Ο εξγαδφκελνο ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ αλαπηχζζεη 

ζπλαηζζήκαηα, απφ ηα νπνία ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη 

θπξηαξρίαο είλαη ζεκαληηθά. γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ απηή 

8. Ζ εκπινθή κε ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλδέεηαη κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

9. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλδέεηαη κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ νξγαληζκψλ - επηρεηξήζεσλ  

 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα νδεγνχλ ζε πέληε θπξίσο πξνβιεκαηηζκνχο - 

εξσηήκαηα ηα νπνία δηεξεπλά ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο παξαθάησ: 

Πξώην, ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ηνπο εξγαζίαο δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα 

επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο; 

Γεύηεξν, ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ ζεκαζία ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, ζηνλ εξγαδφκελν θαη ηνπ απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα απηή, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκπινθή ηνπ, κε απηή; 

Σξίην, ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο δεκηνπξγεί ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία; 

Σέηαξην, ηα αηζζήκαηα επραξίζηεζεο εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρία 

επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; 

Πέκπην, ε εξγαζηαθή εκπινθή δεκηνπξγεί εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; 

 

Ζ έξεπλα γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζία έρεη αλαπηπρζεί αθαδεκατθά 

θπξίσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Γελ έρνπλ κειεηεζεί φκσο εξγαιεία, πνπ ζα ηελ 

πνζνηηθνπνηήζνπλ θαη ζα ηελ κεηξήζνπλ, εθηηκψληαο ηηο επηδξάζεηο ηεο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, φπσο θαίλεηαη κε αλαδήηεζε ζην ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν (Google 

Scholar, 2016). Παξαπιήζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο αθνξνχλ ηελ 

«Πνηφηεηα ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Υψξνπ Δξγαζίαο» (Becker, 2009) θαη ηηο «Φπζηθέο 

θαη Σερλεηέο πλζήθεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Υψξνπ Δξγαζίαο» (Kim & de Dear, 2012). 
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ηελ Διιάδα ε έξεπλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν δελ έρεη πξνρσξήζεη φπσο θαίλεηαη 

κε αλαδήηεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν (Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, 

2016), φπνπ δελ ππάξρνπλ αλάινγεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή 

έξεπλα έρεη ζηφρν, λα κειεηήζεη θαηά πφζν, ζπλάδεη κε ηα πνξίζκαηα ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, ε επίδξαζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ησλ ειιεληθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ δεκηνπξγία εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο, εκπινθήο θαη ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη 

θπξηαξρίαο. 

 

3.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ. 

 

3.1. θνπόο Έξεπλαο. 

 

θνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη, ε κειέηε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο θαη ηεο επίδξαζή απηήο: α) ζηελ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, 

εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο, β) ζηελ εξγαζηαθή εκπινθή θαη γ) ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία. 

 

3.2. Τπνζέζεηο. 

 

Με βάζε ηεο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δηαηππψλνληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 

 Τπφζεζε 1
ε
: Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηδξά ζηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο, εηδηθφηεξα: 

Τπφζεζε 1.1
ε
: Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηδξά ζηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο. 

Τπφζεζε 1.2
ε
: Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηδξά ζηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκάησλ δηέγεξζεο. 
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Τπφζεζε 1.3
ε
: Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηδξά ζηελ αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκάησλ θπξηαξρίαο. 

 

 Τπφζεζε 2
ε
: Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηδξά ζηελ εξγαζηαθή εκπινθή. 

 

 Τπφζεζε 3
ε
: Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο επηδξά ζηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. 

 

 Τπφζεζε 4
ε
: Σα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, δηέγεξζεο θαη θπξηαξρίαο ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο, επηδξνχλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

 

 Τπφζεζε 5
ε
: Ζ εξγαζηαθή εκπινθή επηδξά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

 

3.3. Τπνζέζεηο. 

 

 Σν κνληέιν ηεο έξεπλαο ζρεκαηηθά παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

   

 
Εργαςιακή 

Ικανοποίηςη 

Αηζζεηηθή 

Υψξνπ 

Δξγαζίαο 

 

Εμπλοκή  
με την 

Εργαςία 
 

Ευχαρίςτηςη 

Εγρήγορςη 

Κυριαρχία 

Γηάγξακκα 2 (ρεκαηηθή Απεηθόληζε Μνληέινπ Έξεπλαο) 
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3.4. Γείγκα. 

 

 Σν δείγκα επηιέρζεθε λα είλαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη γξαθείνπ, ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ιφγσ: 

1. Σσλ ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ησλ 

γξαθείσλ. 

2. Σνπ άκεζνπ επεξεαζκνχ ηνπ ππαιιήινπ, απφ ηνλ ρψξν θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ 

3. Σελ ζρεδίαζε, δηακφξθσζε θαη δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ, πνπ γίλεηαη κε 

βάζε ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ απεζηαικέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ αληαπνθξίζεθε ην 40%, 

ζπγθεληξψζεθαλ 342 απαληήζεηο κε ειάρηζηεο ειιείςεηο ζε απαληήζεηο εξσηήζεσλ. 

Διιείςεηο ππήξραλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα εξγαζίαο ζην 

δεκφζην, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ μερσξηζηά.  

Αξρηθά έγηλε πξνέξεπλα γηα ηελ κειέηε αμηνπηζηίαο θαη θαηαλφεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ δείγκα ηξηάληα δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σνπο δεηήζεθε λα 

επηζεκάλνπλ απξνζδηνξηζηίεο ζηηο εξσηήζεηο, ιάζε ζηελ δηαηχπσζε, θαζψο θαη 

νηηδήπνηε ηνπο δπζθφιεςε, λα αληηιεθζνχλ άκεζα ην λφεκα ησλ εξσηήζεσλ θαη λα 

απαληήζνπλ. Μεηά απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

ησλ παξαηεξήζεσλ, έγηλαλ κηθξέο δηνξζψζεηο ζηελ δηαηχπσζε ηνπ ηξφπνπ απάληεζεο, 

γηα ηελ δηαζαθήληζή ηνπ. Γεληθφηεξα, δελ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φκσο επηζεκάλζεθε ε λνεηηθή ζπλάθεηα πνιιψλ εξσηήζεσλ. ηελ 

ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο γξαθείνπ ζε 

έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή ηελ πεξίνδν 5 έσο 20 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: 
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Γηάγξακκα 3 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο Αληηπξνζώπεπζεο Φύισλ) 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ ήηαλ 62,6%  κε 214 απαληήζεηο, έλαληη 

37,8% ησλ γπλαηθψλ κε 128 απαληήζεηο. 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο Αληηπξνζώπεπζεο Σνκέα Απαζρόιεζεο) 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ήηαλ 71,3%  κε 

244 απαληήζεηο, έλαληη 28,7% ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε 98 απαληήζεηο. 
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Γηάγξακκα 5 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο Αληηπξνζώπεπζεο Δπηπέδσλ Ηεξαξρίαο) 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θαηψηεξσλ ζηειερψλ ήηαλ 31,9%  κε 109 

απαληήζεηο, έλαληη 67,5% ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ κε 231 απαληήζεηο. Τπήξμαλ θαη 2 

απαληήζεηο αλσηέξσλ ζηειερψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 0,6% ην δείγκαηνο, απφ ηηο 

νπνίεο δελ εμάγνληαη αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκνγξαθηθή νκάδα, 

δηφηη δελ επαξθνχλ γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

 

 

 Όπσο εκθαλίδεηαη ζην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ, ν θχξηνο φγθνο απαληήζεσλ 

ζπγθεληξψζεθε απφ ππαιιήινπο κε δέθα έσο είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο. 

 

Γηάγξακκα 6 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο πρλνηήησλ Δηώλ Δξγαζίαο) 
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 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ θπξίσο ππάιιεινη κε ειηθίεο απφ ηξηάληα έσο 

ζαξάληα εηψλ. 

 

3.5. Δξγαιεία. 

 

 Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, επηιέρζεθαλ ηέζζεξα εξσηεκαηνιφγηα, ηα 

νπνία εμεηάδνπλ κε επηκέξνπο εξσηήκαηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, δηέγεξζεο θαη θπξηαξρίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

ρψξν εξγαζίαο, ηελ εξγαζηαθή εκπινθή θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, φπσο 

παξαθάησ θαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α» (Spector P. , 1997): 

1. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, επηιέρζεθε ην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  ησλ Sook Lee & Weber (1984), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αηζζεηηθή ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηξηάληα πέληε εξσηήζεσλ, απφ ηηο νπνίεο 

επηιέρζεθαλ νη είθνζη επηά εξσηήζεηο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο αηζζεηηθήο ζπκβαηηθψλ 

θαη ζχγρξνλσλ (κνληέξλσλ) ρψξσλ.  

2. Γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, δηέγεξζεο θαη 

θπξηαξρίαο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ησλ Mehrabian & Russel, 

(1974), φπσο βειηηψζεθε απφ ηνπο Havlena & Holbrook (1986). 

Γηάγξακκα 7 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο πρλνηήησλ Ζιηθηώλ) 
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3. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο εκπινθήο κε ηελ εξγαζία  ρξεζηκνπνηήζεθε 

εξσηεκαηνιφγην ησλ McQuarrie & Munson (1991) δέθα εξσηήζεσλ, πνπ ζπλεθηηκά 

πφζν ζεκαληηθή θαη πφζν ελδηαθέξνπζα είλαη ε εξγαζία γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν  

4. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην  Michigan Organizational Assessment Questionnaire (Spector P. , 

1997), ηξηψλ εξσηήζεσλ (κε θιίκαθα απφ ην έλα έσο ην επηά). 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, κειεηήζεθε ε καζεκαηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

κειεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε.   

 

4. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ. 

 

 4.1. ηαηηζηηθά Γεδνκέλα 

 

 ην ζπγθεληξσηηθφ ηρλφγξακκα ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ζε ζρέζε κε ηηο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θχιν (Άλδξαο – Γπλαίθα), ηνκέαο εξγαζίαο (Ηδησηηθφο – 

Γεκφζηνο), επίπεδν ηεξαξρίαο (Καηψηεξα ζηειέρε – Μεζαία ηειέρε), παξνπζηάδεηαη: 
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Γηάγξακκα 8 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο Μέζσλ όξσλ θαη Σππηθώλ Απνθιίζεσλ 

Μεηαβιεηώλ Αηζζεηηθήο Πνηόηεηαο Υώξνπ Αλαιόγσο ησλ Γεκνγξαθηθώλ 

κεηαβιεηώλ) 

 

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Σειρά1

Σειρά2

Σειρά3

Σειρά4

Σειρά5

Σειρά6

Σειρά7

Σφνολο 

 
Άνδρεσ 

 
Γυναίκ 

 
Ιδιωτικ 

 
Δημός 

 
Κατώτ 

 
Μεςαία 
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ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα «Γηαγξάκκαηνο 8» παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηηκέο απφ έλα έσο επηά (κέηξηα ή κέζε 

θαηάζηαζε, ε ηηκή ηέζζεξα θαη πιήξεο ζπκθσλία ε ηηκή επηά), αλά δεκνγξαθηθή 

νκάδα, φπσο ην ππφκλεκα. Δλψ ζηνλ νξηδφληην παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο 

αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ εξγαζίαο, φπσο αξηζκνχληαη ζηνλ 

«Πίλαθα 2». 

 

Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηε φηη: 

1. θάησ ηνπ κεηξίνπ (ηηκή = 4 ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα), βξίζθνληαη νη 

κέζνη φξνη ησλ κεηαβιεηψλ: 

a. Γηα ην πφζν κνληέξλνο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη γηα ηα θαηψηεξα ζηειέρε 

b. Γηα ην πφζν θνκςφο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη γηα ηα θαηψηεξα ζηειέρε θαη ηηο γπλαίθεο 

c. Γηα ην πφζν αζπλήζηζηνο θαη ζχγρξνλνο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο 

θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη γηα ηα θαηψηεξα 

ζηειέρε, κε εμαίξεζε πξνο ην ζεηηθφηεξν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ κφιηο μεπεξλά ηελ 

κεηξηφηεηα (ηηκή ηέζζεξα). 

2. πςειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν απαληήζεσλ εκθαλίδνπλ νη 

κεηαβιεηέο ηεο πγηεηλήο, δειαδή ε ηαθηνπνίεζε, θαζαξηφηεηα θαη ηάμε ηνπ ρψξνπ  

3. γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνπζηάδνληαη πςειέο επηδφζεηο ζηηο ηηκέο ηεο 

αξκνληθήο ζρεδίαζεο, εθηφο ηνπ πφζν κνληέξλνο θαη πφζν θνκςφο είλαη ν ρψξνο 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο 

ησλ κεηαβιεηψλ ηεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, νη νπνίεο 

δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, ζχκθσλα κε ηνπο Sook Lee & Weber (1984), 

φπσο παξαθάησ: 

1. Οη κεηαβιεηέο απφ ην 1 έσο ην 13 ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ. 

2. Οη κεηαβιεηέο απφ ην 14 έσο ην 22 ραξαθηεξίδνπλ ηελ αξκνληθή 

ζρεδίαζε ηνπ ρώξνπ. 

3. Οη κεηαβιεηέο απφ ην 23 έσο ην 25 ραξαθηεξίδνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ. 
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4. Οη κεηαβιεηέο απφ ην 26 έσο ην 27 ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία ζην 

ρώξν. 

Πίλαθαο 1  

(Μέζσλ όξσλ θαη Σππηθώλ Απνθιίζεσλ Μεηαβιεηώλ Αηζζεηηθήο Πνηόηεηαο) 

 
Μεηαβιεηέο Αηζζεηηθήο Πνηφηεηαο Υψξνπ 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

1 Αεξηζκφο 5,02 1,72 

2 Θεξκνθξαζία  4,57 1,54 

3 Δπραξίζηεζε 4,71 1,66 

4 Οξγάλσζε 4,94 1,73 

5 Δξγνλνκία 4,47 1,71 

6 Ηζνξξνπία (γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ) 4,60 1,73 

7 Γηεπθφιπλζε Απνδνηηθφηεηαο 4,46 1,84 

8 Οκνξθηά 4,29 1,76 

9 Υξσκαηηθφο πλδπαζκφο 4,08 1,77 

10 Έληαζε Απνρξψζεσλ 4,81 1,65 

11 Φσηηζκφο 5,06 1,39 

12 Υξεζηηθφηεηα Δμνπιηζκνχ 4,83 1,48 

13 Πξνζαξκνζηηθφηεηα 3,92 2,08 

14 Πφζν αθνινπζεί ηελ Μφδα 3,25 1,81 

15 Λεηηνπξγηθφηεηα 4,42 1,96 

16 Πφζν Φηιφμελνο Υψξνο είλαη 4,53 1,73 

17 Καηά πφζν έρεη ην Αξκφδνλ Υξψκα 4,58 1,75 

18 πλδπαζκφο Υξσκαηηθψλ Απνρξψζεσλ 4,08 1,71 

19 Άλεζε 4,11 1,84 

20 Διθπζηηθφηεηα 4,00 1,93 

21 Γηαθφζκεζε 3,96 1,79 

22 Κνκςφηεηα  3,41 1,84 

23 Σαθηνπνίεζε 5,06 1,19 

24 Καζαξηφηεηα 5,03 1,49 

25 Σάμε 5,27 1,48 

26 Πφζν πλεζηζκέλνο Υψξνο είλαη 3,23 1,53 

27 Πφζν χγρξνλνο Υψξνο είλαη 3,51 1,71 
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Απφ ζπγθεληξσηηθφ ηρλφγξακκα ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ παξαγφλησλ ηεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο, ηεο ζεκαζίαο ηεο εξγαζίαο, ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία, ηεο εκπινθήο κε ηελ εξγαζία θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ εξγαζία, ζε ζρέζε κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θχιν (Αλδξαο – Γπλαίθα), 

ηνκέαο εξγαζίαο (Ηδησηηθφο – Γεκφζηνο), επίπεδν ηεξαξρίαο (Καηψηεξα ζηειέρε – 

Μεζαία ηειέρε), παξνπζηάδεηαη: 

 

 

Γηάγξακκα 9 (Γξαθηθήο Απεηθόληζεο Μέζσλ όξσλ θαη Σππηθώλ Απνθιίζεσλ 

Παξαγόλησλ Αηζζεηηθήο Πνηόηεηαο Υώξνπ θαη Οξγαλσζηαθώλ Μεηαβιεηώλ 

Αλαιόγσο ησλ Γεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ)  

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Σειρά1

Σειρά2

Σειρά3

Σειρά4

Σειρά5

Σειρά6

Σειρά7

Άνδρεσ 
 
Γυναίκεσ 
 
Ιδιωτικόσ 
 
Δημόςιοσ 
 
Κατώτερα 
 
Μεςαία 
 
Σφνολο 
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ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπ «Γηαγξάκκαηνο 9» παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηηκέο απφ έλα έσο επηά (κέηξηα ή κέζε 

θαηάζηαζε, ε ηηκή ηέζζεξα θαη πιήξεο ζπκθσλία ε ηηκή επηά), αλά δεκνγξαθηθή 

νκάδα, φπσο ην ππφκλεκα. Δλψ ζηνλ νξηδφληην παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο ηεο 

αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ,ηα δεκηνπξγνχκελα  ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο 

θαη θπξηαξρίαο, ε ζεκαζίαο ηεο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία, ε εκπινθή κε 

ηελ εξγαζία θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, φπσο αξηζκνχληαη ζηνλ «Πίλαθα 2». 

 

Πίλαθαο 2  

(Μέζσλ όξσλ θαη Σππηθώλ Απνθιίζεσλ Παξαγόλησλ Αηζζεηηθήο Πνηόηεηαο 

Υώξνπ θαη Οξγαλσζηαθώλ Μεηαβιεηώλ) 

 Παξάγνληεο Αηζζεηηθήο Πνηφηεηαο Υψξνπ θαη 

Οξγαλσζηαθέο Μεηαβιεηέο 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

1 Δζσηεξηθέο ζπλζήθεο 
4,60 1,25 

2 Αξκνληθή ζρεδίαζε 
4,04 1,44 

3 Τγηεηλή 
5,12 1,45 

4 Καηλνηνκία 
3,24 1,45 

5 πλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο 
5,31 2,05 

6 πλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο 
5,22 1,37 

7 πλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο 
5,60 1,66 

8 εκαζία ηεο εξγαζία 
3,16 1,57 

9 Δλδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία 
3,64 1,31 

10 Δκπινθή απφ ηελ εξγαζία 
3,40 1,25 

11  Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 
5,22 1,27 

 

  

Απφ ην γξάθεκα παξαηεξείηε φηη: 

 

1. θάησ ηνπ κεηξίνπ (ηηκή = 4 ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα), βξίζθνληαη νη 

κέζνη φξνη ησλ κεηαβιεηψλ: 

a. ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, γηα φινπο ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο δηαρσξηζκνχο, κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζεηηθφηεξε παξνπζία. Ζ θαηλνηνκία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο εκθαλίδεη ζεκαληηθά 
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ζεηηθφηεξε ηηκή (ρσξίο λα μεπεξλά ην κέηξην), απφ ηηο ινηπέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο 

κφλν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ρψξν, θαη δηφηη ην δεκφζην 

εθηειεί δαπάλεο, κφλν γηα ηα απαξαίηεηα 

b. ηεο  ζεκαζίαο γηα ηελ εξγαζία γηα φινπο ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

δηαρσξηζκνχο  

c. ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία, γηα φινπο ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο δηαρσξηζκνχο 

d. ηεο εκπινθήο κε ηελ εξγαζία, γηα φινπο ηνπο δεκνγξαθηθνχο 

δηαρσξηζκνχο 

e. ηεο αξκνληθήο ζρεδίαζεο γηα ηηο γπλαίθεο, δεκφζην ηνκέα θαη ηα 

θαηψηεξα ζηειέρε 

 

2. ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πγηεηλή ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ απνδεηθλχσ φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

δελ παξακεινχληαη ηα απαξαίηεηα 

 

3. γεληθά εκθαλίδεηαη πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, κε ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο, θπξηαξρίαο θαη ηδηαίηεξα 

επραξίζηεζεο. 

 

4.2. Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ 

 

 Δθηειψληαο αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ, παξαηεξνχκε φηη:  

Cronbach's Alpha = 0,762, κε ηα δεδνκέλα λα παξνπζηάδνπλ πςειή αμηνπηζηία, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα: 

 

 

  

 



-35 - 
 

 

Πίλαθαο 3  

(Αλάιπζεο Αμηνπηζηίαο Γεδνκέλσλ) 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Δζσηεξηθέο πλζήθεο 48,33 67,43 ,77 ,71 

Αξκνληθή ρεδίαζε 48,89 64,55 ,78 ,70 

Τγηεηλή 47,80 67,27 ,64 ,72 

Καηλνηνκία 49,70 74,98 ,31 ,76 

Αηζζεηηθή Πνηφηεηα 48,55 66,64 ,83 ,70 

εκαληηθφηεηα 

Δξγαζίαο 
49,76 80,70 ,06 ,79 

Δλδηαθέξνλ γηα ηελ 

Δξγαζία 
49,29 90,70 -,31 ,81 

Δκπινθή κε ηελ 

Δξγαζία 
49,53 85,14 -,09 ,79 

πλαηζζήκαηα 

Δπραξίζηεζεο 
47,62 57,59 ,74 ,69 

πλαηζζήκαηα 

Δγξήγνξζεο 
47,70 73,78 ,39 ,75 

πλαηζζήκαηα 

Κπξηαξρίαο 
47,33 69,97 ,43 ,74 

Δξγαζηαθή 

Ηθαλνπνίεζε 
47,69 74,33 ,40 ,75 

 

4.3. Μειέηε ζπζρεηίζεσλ 

 

Δπεηδή δελ ππάξρεη θαλνληθφηεηα (normality) ζηελ θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ 

έγηλε κε παξακεηξηθή αλάιπζε, γηα ηελ κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ κε 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Spearman, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 



-36 - 
 

 

Πίλαθαο 4 (πζρεηίζεσλ) 

πζρεηίζεηο 

Spearman’s 

rho 
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Α
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Κ
π
ξ
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ξ
ρί

α
ο 

Δ
ξ
γα

ζ
ηα

θ
ή

 

Ηθ
α

λν
π

ν
ίε

ζ
ε

 

Δζσηεξηθέο 

πλζήθεο 

1,000            

.            

342            

Αξκνληθή 

ρεδίαζε 

,878** 1,000           

,000 .           

342 342           

Τγηεηλή ,797** ,720** 1,000          

,000 ,000 .          

342 342 342          

Καηλνηνκία ,335** ,432** ,289** 1,000         

,000 ,000 ,000 .         

342 342 342 342         

Αηζζεηηθή 

Πνηφηεηα 

,967** ,959** ,825** ,427** 1,000        

,000 ,000 ,000 ,000 .        

342 342 342 342 342        

εκαληηθφ-

ηεηα 

Δξγαζίαο 

-,136* -,032 -,073 -,082 -,079 1,000       

,012 ,554 ,178 ,129 ,147 .       

342 342 342 342 342 342       

Δλδηαθέξνλ 

γηα ηελ 

Δξγαζία 

-,423** -,399** -,430** -,183** -,435** ,495** 1,000      

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 .      

341 341 341 341 341 341 341      

Δκπινθή κε 

ηελ Δξγαζία 

-,335** -,252** -,282** -,151** -,302** ,884** ,828** 1,000     

,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 .     

342 342 342 342 342 342 341 342     

πλαηζζήκ. 

Δπραξίζηε-

ζεο 

,745** ,755** ,571** ,271** ,767** -,088 -,343** -,261** 1,000    

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,107 ,000 ,000 .    

340 340 340 340 340 340 340 340 340    

πλαηζζή-

καηα 

Δγξήγνξζεο 

,302** ,327** ,244** ,222** ,330** -,090 -,237** -,186** ,458** 1,000   

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,096 ,000 ,001 ,000 .   

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340   

πλαηζζή-

καηα 

Κπξηαξρίαο 

,492** ,460** ,384** ,161** ,489** -,256** -,387** -,373** ,585** ,462** 1,000  

,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .  

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340  

Δξγαζηαθή 

Ηθαλνπνίεζε 

,460** ,404** ,411** ,143** ,452** -,187** -,355** -,320** ,506** ,320** ,410** 1,000 

,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

342 342 342 342 342 342 341 342 340 340 340 342 

 : Με ξνδ επηζεκαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, θαη αξλεηηθή επίδξαζε 

 : Με πξάζηλν επηζεκαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, θαη ζεηηθή επίδξαζε 
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Απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ παξαηεξνχκε: 

1. ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπζρεηίζεσλ ησλ 

παξακέηξσλ (εθηφο θάπνησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο). 

2. Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο κε ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο, θπξηαξρίαο θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο αλακελφηαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. 

3. Τπάξρεη ηδηαίηεξα πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θπζηθνχ 

θαη ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (0,745), ηεο αξκνληθήο ζρεδίαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (0,745), θαη ηεο αηζζεηηθήο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο (0,767) κε ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

4. Δκθαλίδεηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ηεο εξγαζηαθήο εκπινθήο θαη ησλ 

ζπληζησζψλ ηεο (ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο), κε ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο, κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  

5. Σέινο ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, 

εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

 

4.4. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο «Τπόζεζεο 1»  

 

Ο έιεγρνο ηεο «Τπφζεζεο 1», γηα ην πψο, ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

επηδξά ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο 

πεξηιακβάλεη ηελ δηεξεχλεζε ηξηψλ μερσξηζηψλ ππνζέζεσλ, φπσο παξαθάησ: 

4.4.1   Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο 1.1 
 

Απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε βήκαηα (stepwise) κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα «πλαηζζήκαηα Δπραξίζηεζεο», παξαηεξείηαη: 
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Πίλαθαο 5  

(Απνηειέζκαηα Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο γηα ηα πλαηζζήκαηα Δπραξίζηεζεο) 

  
πλαηζζήκαηα 

Δπραξίζηεζεο 
 

ηαζεξά  -1,032**  

πλαηζζήκαηα Δγξήγνξζεο  0,322**  

πλαηζζήκαηα Κπξηαξρίαο  0,271**  

Αξκνληθή ρεδίαζε  0,928**  

Καηλνηνκία  -0,211**  

F  90.518  

n  340  

R
2 

 0,672  

εκείσζε: *p<0,05, **p<0,01 

 

Απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζήκαηα 

επραξίζηεζεο εκθαλίδεηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ην ζηαζεξφ φξν  κε αξλεηηθή 

ηηκή θαη ζε ηέζζεξηο κεηαβιεηέο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 67,2% ηνπ δείγκαηνο 

(R
2
=0,672), φπσο παξαθάησ: 

1. ηα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,322, p<0,01) ζηα 

ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο. 

2. ηα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο, κε ζεηηθή (b:0,271, p<0,01)  επίδξαζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο 

3. ε αξκνληθή ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,928, 

p<0,01)  ζηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο. 

4. ε θαηλνηνκία ζηε ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, κε αξλεηηθή επίδξαζε 

(b:-0,211, p<0,01)  ζηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο. 

5. δελ εκθαλίδεηαη επηξξνή απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηα  έηε εξγαζίαο, ηνλ 

ηνκέα εξγαζίαο, θαη ην θαηερφκελν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. 
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4.4.2   Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο 1.2 
 

Απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε βήκαηα (stepwise) κε  

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα «πλαηζζήκαηα Δγξήγνξζεο» , παξαηεξείηαη: 

 

Πίλαθαο 6  

(Απνηειέζκαηα Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο γηα ηα πλαηζζήκαηα Δγξήγνξζεο) 

  
πλαηζζήκαηα 

Δγξήγνξζεο 
 

ηαζεξά  2,524**  

πλαηζζήκαηα 

Δπραξίζηεζεο 
 0,303**  

πλαηζζήκαηα Κπξηαξρίαο  0,220**  

Αξκνληθή ρεδίαζε  -0,215*   

Καηλνηνκία  0,221**  

F  22,477  

n  340  

R
2 

 0,337  

εκείσζε: *p<0,05, **p<0,01   

 

Απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζήκαηα 

εγξήγνξζεο εκθαλίδεηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ην ζηαζεξφ φξν,  κε ζεηηθή ηηκή 

θαη ζε ηέζζεξηο κεηαβιεηέο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 33,7% ηνπ δείγκαηνο (R
2
=0,337), 

φπσο παξαθάησ: 

1. ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,303, p<0,01) 

ζηα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο 

2. ηα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,220, p<0,01) ζηα 

ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο 

3. ε θαηλνηνκία ζηε ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, κε ζεηηθή επίδξαζε 

(b:0,221, p<0,01) ζηα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο 

4. ε αξκνληθή ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, κε αξλεηηθή επίδξαζε (b:-

0,215, p<0,01) ζηα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο 
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5. δελ εκθαλίδεηαη επηξξνή απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηα  έηε εξγαζίαο, ηνλ 

ηνκέα εξγαζίαο, θαη ην θαηερφκελν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4.4.3   Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο 1.3 
 

Απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε βήκαηα (stepwise) κε  

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα «πλαηζζήκαηα Κπξηαξρίαο» , παξαηεξείηαη: 

 

Πίλαθαο 7  

(Απνηειέζκαηα Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο γηα ηα πλαηζζήκαηα Κπξηαξρίαο) 

  
πλαηζζήκαηα 

Κπξηαξρίαο 
 

ηαζεξά  2,749**  

πλαηζζήκαηα 

Δπραξίζηεζεο 
 0,360**  

πλαηζζήκαηα Δγξήγνξζεο  0,314**  

εκαληηθφηεηα Δξγαζίαο  -0,186**  

F  39,355  

n  340  

R
2 

 0,399  

εκείσζε: *p<0,05, **p<0,01   

 

Απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζήκαηα 

θπξηαξρίαο εκθαλίδεηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ην ζηαζεξφ φξν,  κε ζεηηθή ηηκή 

θαη ζε ηξεηο κεηαβιεηέο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 39,9% ηνπ δείγκαηνο (R
2
=0,399), φπσο 

παξαθάησ: 

1. ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,360, p<0,01) 

ζηα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο 

2. ηα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,314, p<0,01) ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο 
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3. ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, κε αξλεηηθή επίδξαζε (b:-0,186, 

p<0,01) ζηα ζπλαηζζήκαηα εγξήγνξζεο 

4. δελ εκθαλίδεηαη επηξξνή απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηα  έηε εξγαζίαο, ηνλ 

ηνκέα εξγαζίαο, θαη ην θαηερφκελν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

4.5. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο «Τπόζεζεο 2»  

 

 Απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε βήκαηα (stepwise), κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ «Δξγαζηαθή Δκπινθή», παξαηεξείηε:  

 

Πίλαθαο 8  

(Απνηειέζκαηα Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο γηα Δξγαζηαθή Δκπινθή) 

 Δξγαζηαθή Δκπινθή 

ηαζεξά 4,616** 

πλαηζζήκαηα Κπξηαξρίαο -0,220** 

Καηψηεξα ηειέρε 0,405* 

F 10,156 

n 340 

R
2 

0,105 

εκείσζε: *p<0,05, **p<0,01 

 

Απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζήκαηα 

εγξήγνξζεο εκθαλίδεηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζην ζηαζεξφ φξν,  κε ζεηηθή ηηκή 

θαη ζε δχν κεηαβιεηέο, αληηπξνζσπεχνληαο ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ην δείγκα κε 

10,5%, (R
2
=0,105), φπσο παξαθάησ: 

1. ηα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο κε αξλεηηθή επίδξαζε (b:-0,220, p<0,01) 

ζηελ εκπινθή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρψξν εξγαζίαο ζαο 

2. ηα θαηψηεξα ζηειέρε εκθαλίδνπλ ζεηηθή επίδξαζε (b:0,405, p<0,01) 

ζηελ εκπινθή ηνπο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρψξν εξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηα κεζαία 

ζηειέρε ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ 
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3. δελ εκθαλίδεηαη επηξξνή απφ ηελ ειηθία, ην θχιν, ηα  έηε εξγαζίαο, ηνλ 

ηνκέα εξγαζίαο 

 

4.6. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο «Τπόζεζεο 3,4,5»  

 

Απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζε βήκαηα (stepwise), κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ «Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε», παξαηεξείηε: 

 

Πίλαθαο 9  

(Απνηειέζκαηα Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο γηα Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε) 

 Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε 

ηαζεξά 4,321** 

πλαηζζήκαηα Δπραξίζηεζεο 0,277** 

Δλδηαθέξνλ απφ ηελ Δξγαζία -0,140* 

F 30,155 

n 340 

R
2 

0,257 

εκείσζε: *p<0,05, **p<0,01 

 

 

Απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζήκαηα 

εγξήγνξζεο εκθαλίδεηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα γηα ην ζηαζεξφ φξν κε ζεηηθή ηηκή 

θαη δπν κεηαβιεηέο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 25,7% ηνπ δείγκαηνο (R
2
=0,257), φπσο 

παξαθάησ 

1. ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, κε ζεηηθή επίδξαζε (b:0,277, p<0,01) 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

2. ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία, κε αξλεηηθή επίδξαζε (b:-0,140, p<0,05) 

ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

3. δελ εκθαλίδεηαη επηξξνή απφ ηελ ειηθία, ην θχιιν, ηα  έηε εξγαζίαο, ηνλ 

ηνκέα εξγαζίαο, θαη ην θαηερφκελν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ. 

 

5.1. πκπεξάζκαηα  

 

 Ζ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη νξηαθά ζεηηθή, 

φπσο εκθαλίδεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηνλ 

«Πίλαθα 1» θαη ην «Γηάγξακκα 8». Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

βαζηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, φπσο ηηο εζσηεξηθέο θπζηθέο θαη ηερλεηέο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ πγηεηλή, ελψ νξηαθή είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αξκνληθή ζρεδίαζε θαη ηελ θαηλνηνκία ζην ρψξν 

εξγαζία, πνπ είλαη νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη δεκφζηνη νξγαληζκνί, δελ έρνπλ δπλαηφηεηα 

λα δαπαλήζνπλ ρξήκαηα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη αξθνχληαη ζηα αλαγθαία, ηα νπνία 

ζπλήζσο αθνξνχλ ηελ ζπληήξεζε, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.  

Απφ ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, εκθαλίδεηαη θαιχηεξε ε 

θαηάζηαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ πξαθηηθψλ marketing 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη γπλαίθεο ππάιιεινη εκθαλίδνπλ θξηηηθή ζηάζε ζε παξακέηξνπο, 

φπσο ε θνκςφηεηα θαη ην πφζν κνληέξλνο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο, θξίλνληαο πην 

απζηεξά απφ ηνπο άλδξεο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ «Πίλαθα 1» 

ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, παξά ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ππάξρεη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, κε ζπλαηζζήκαηα 

εγξήγνξζεο, θπξηαξρίαο θαη ηδηαίηεξα επραξίζηεζεο . 

 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ βαζηθψλ 

ππνζέζεσλ, ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηε, είλαη φηη ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο επηδξά ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γειαδή φζν 

βειηηψλεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ε αξκνληθή ζρεδίαζε, 

ηφζν απμάλεη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ζηαζεξή γξακκηθή 

ζρέζε κε ηηο θπζηθέο θαη ηερλεηέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 

φπσο ππνζηεξίδεη ε ζεσξία (Kim & de Dear, 2012). Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

επηδξά ζεηηθά ηνλψλνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο, 

ηα νπνία αιιεινεληζρχνληαη αλακεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο επαγσγηθά ε αηζζεηηθή 
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πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο εκθαλίδεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

επεηδή: 

 

Πξώην: φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ 

(ρξεζηκνπνηψληαο κε παξακεηξηθή αλάιπζε θαη ηνλ ζπληειεζηή Spearman) ηα 

ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Γειαδή φηαλ βειηηψλεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο, απμάλνληαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θπξίσο ηα ζπλαηζζήκαηα 

επραξίζηεζεο, θαη παξάιιεια, ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο  ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά 

κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 

Γεπηεξν: απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο «Πίλαθαο 5», εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε ηα κε ηελ αξκνληθή ζρεδίαζε θαη παξάιιεια κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε «Πίλαθαο 9»,, εκθαλίδεηαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή γξακκηθή ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο. 

 

Δλδηαθέξνλ ζεκείν ζηελ έξεπλα, θαηά ηελ κειέηε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

(ρξεζηκνπνηψληαο κε παξακεηξηθή αλάιπζε θαη ηνλ ζπληειεζηή Spearman) απνηειεί, ε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εκπινθήο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο, κε ηηο 

παξακέηξνπο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, 

εγξήγνξζεο θαη θπξηαξρίαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο «Πίλαθαο 4»,. Δπηπιένλ, απφ ηελ κειέηε ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε «Πίλαθαο 9»,, 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή αξλεηηθή γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία, πνπ απνηειεί ζπληζηψζα ηεο 

εξγαζηαθήο εκπινθήο. Γειαδή θαζψο απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 

έρνπκε ηελ κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα εκπινθή κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθή θξίζεο ζηελ ρψξα καο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηάζε εκθαλίδεηαη λα είλαη 

εληζρπκέλε ζηα θαηψηεξα ζηειέρε ζηελ ηεξαξρία, ζε ζρέζε κε ηα κεζαία ζηειέρε, ησλ 

νπνίσλ ε ζέζε εξγαζίαο ζπλήζσο είλαη πην επηζθαιήο. Σα θαηψηεξα ζηειέρε παξάγνπλ 

ζπλήζσο, έξγν δηεθπεξαησηηθνχ  ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα είλαη πην εχθνιε ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο, εηδηθά ππφ ηηο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Σα πέληε ηειεπηαία 
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ρξφληα (2010-2015) έρνπκε ηελ κείσζε ησλ κηζζψλ, ηελ θαηάξγεζε αζθαιηζηηθψλ θαη 

ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ αλαζθάιεηα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ηνλ θφβν ηεο 

αλεξγίαο, κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη ελψ αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, λα ζεσξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο ππεχζπλε γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

αλαζθάιεηα θαη λα εθθξάδνπλ απξνζπκία ζηελ εκπινθή κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 

5.2. Πξνηάζεηο  

 

Ζ έξεπλα έδεημε ζχλδεζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε. Ζ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο είλαη έλα πεδίν, πνπ δελ έρεη εξεπλεζεί 

αξθεηά, φπσο ζπλάγεηε απφ ηηο ιίγεο δεκνζηεπκέλεο ζρεηηθέο έξεπλεο, φκσο εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο 

θαη κε ηελ κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, λα βειηηψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο θαη ηελ δηακφξθσζή ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο, ψζηε  λα παξαθηλνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο.  Γηα 

ηελ δεκηνπξγία, αγνξά αιιά θπξίσο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηαθνζκήζεηο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ,  πξνθχπηεη ε αλάγθε, λα γίλνληαη 

έξεπλεο ζην πξνζσπηθφ ηνπο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαηάιιεισλ θπζηθψλ θαη 

ηερλεηψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο κέγηζηεο θαιαηζζεζίαο. Ζ αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, 

πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ηελ ηαπηφηεηά  ηνπ νξγαληζκνχ, λα εθθξάδεη ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αληίιεςε ησλ ζηφρσλ ηνπ  απφ ην πξνζσπηθφ, 

επνκέλσο ε έξεπλα ζα πξέπεη λα επεθηείλεηε θαη ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο.  

 

Πεξηνξηζκνί ζηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ 

θαη ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ππάξρνπλ απφ ην επηρεηξεζηαθφ 

θιίκα θάζε νξγαληζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θαηά ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ 

ηεο  αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ν εξσηψκελνο 

επεξεάδεηαη απφ πνιιαπιέο παξακέηξνπο, φπσο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ινηπφ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηηο ζρέζεηο κε ηελ δηνίθεζε ηελ νξγαλσζηα θε 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ (π.ρ. θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη ζε έλα ρψξν πςειήο 

αηζζεηηθήο, φηαλ νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνπο πξντζηακέλνπο είλαη άζρεκεο, 

ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ επεξεάδεηαη αξλεηηθά).  
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Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ δεηήκαηα γηα πεξεηαίξσ έξεπλα: 

 

1. Ζ αλάγθε γηα πην δηεμνδηθή κειέηε ηεο αξκνληθήο ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο.  Ζ βαζχηεξε κειέηε ηεο 

αξκνληθήο ζρεδίαζεο, κπνξεί λα δηεμαρζεί δηαηεξψληαο ηηο ππφινηπεο θπζηθέο θαη 

ηερλεηέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ην δπλαηφ ζηαζεξέο. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί  ζε εληαίνπο ρψξνπο ζηέγαζεο γξαθείσλ ή ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο. 

 

2. Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ηδηφηππνπ marketing γηα ηελ 

πξνζέιθπζε εξγαδνκέλσλ κε ηελ πξνβνιή ηεο πςειήο αηζζεηηθήο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

(φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη). 

 

3. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα πξέπεη λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο θξίζεο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα λα βξεζνχλ ιχζεηο, πνπ λα απαιχλνπλ ηηο  επηπηψζεηο ηεο, 

ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. 

 

 Ζ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

θαη ηεο επηξξνήο ηνπο, ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ απνηειεί 

επηβεβιεκέλε αλάγθε γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ απνηειεί πνιιαπιαζηαζηή ηεο ηζρχνο ηνπο.  
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7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ά (ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ).  

 

 

 

 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

ΔΡΔΤΝΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

  

Αμηφηηκεο/νη θχξηεο/νη, 

ην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε αηζζεηηθή  ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

(workspace aesthetics) αλαθέξεηαη ζε φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο, ηνπ θπζηθνχ 

θαη ηερληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ζέζεο εξγαζίαο (ρψξνο, δηαθφζκεζε – επίπισζε, 

πεξηβάιινλ), πνπ επηδξνχλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο (workspace aesthetics management), απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ζηελ επαχμεζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

 

 Ζ παξνχζα έξεπλα, απφ ηνλ Μεηαπηπρηαθφ πνπδαζηή ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ Ησάλλε Μ. Σζνιάθε, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή ηξαηεγηθνχ 

Μάλαηδκελη θ. Νηθνιατδε . Υξήζηνπ, MBA, PhD,πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη πσο επηδξά 

ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηελ εξγαζηαθή εκπινθή θαη 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ γξαθείνπ. 

  

 Ζ παξνχζα έξεπλα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο 

νπζηαζηηθή θαη θηιφηηκε ζπκβνιή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ πνπ επηζπλάπηεηαη. Παξαθαινχκε αθηεξψζηε 10 ιεπηά απφ ηνλ 

πνιχηηκν ρξφλν ζαο θαη απαληήζηε κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν, θάζε πιεξνθνξία ζα επεμεξγαζηεί κε απφιπηε 

ερεκχζεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ παξνχζα 

αθαδεκατθή έξεπλα. Δάλ ρξεηάδεζηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

εξσηεκαηνιφγην κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο.  

 

Δάλ επηζπκείηε λα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαθαιψ 

ζπκπιεξψζηε ηελ ηαρπδξνκηθή ή ειεθηξνληθή ζαο (ή θάπνηνπ γλσζηνχ ζαο) δηεχζπλζε 

ζην ζρεηηθφ θνκκάηη ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο θαη γηα ηελ 

πνιχηηκε ζπλεξγαζία ζαο! 

Με εθηίκεζε, 
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ΜΔΡΟ Α' 

 

  Με βάζε  ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε σο πξνο ηελ αισθητική, 

πεξηγξάςηε ην θπζηθό θαη ην ηερληθό πεξηβάιινλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζαο (ρώξνο 

– δηαθόζκεζε –επίπισζε – πεξηβάιινλ). 

 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ηνλ βαζκφ πνπ ζπκθσλείηαη κε ηελ "αξηζηεξή 

δηαηχπσζε" ή ηελ "δεμηά δηαηχπσζε" δηαηχπσζε, ηνπ πίλαθα, όπνπ: 1=  πιήξεο 

ζπκθσλία κε αξηζηεξή δηαηύπσζε,  4= ελδηάκεζε θαηάζηαζε κεηαμύ ησλ δύν,   7= 

πιήξεο ζπκθσλία κε ηελ δεμηά δηαηύπσζε. 

  

1. Αθαηάζηαηνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Σαθηνπνηεκέλνο ρψξνο 

2. Απνπληθηηθφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Καιά αεξηδφκελνο ρψξνο 

3. Υψξνο πνπ δελ θαζαξίδεηαη επαξθψο 1 2 3 4 5 6 7 Καζαξφο ρψξνο 

4. 
Υψξνο κε θαθή ζεξκνθξαζία 

(ρακειή ή πςειή)  
1 2 3 4 5 6 7 

Υψξν κε "θαιή" ζεξκνθξαζία (πνπ 

δεκηνπξγεί άλεζε) 

5. Γπζάξεζηνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Δπράξηζηνο  ρψξνο 

6. Όρη θαιά νξγαλσκέλνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Καιά νξγαλσκέλνο ρψξνο 

7. Με εξγνλνκηθφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Δξγνλνκηθφο ρψξνο 

8. 
Υανηηθφο ρψξνο (ρσξίο ηάμε θαη 

νξγάλσζε) 
1 2 3 4 5 6 7 Σαθηνπνηεκέλνο ρψξνο 

9. Απιφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 χλζεηνο - Πνιχπινθνο ρψξνο 

10. ηελάρσξνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Δπξχρσξνο ρψξνο 

11. Δθηφο κφδαο 1 2 3 4 5 6 7 Σεο κφδαο 

12. Άδεηνο ρψξνο (αίζζεζε θελνχ) 1 2 3 4 5 6 7 Πιήξεο-Γεκάηνο ρψξνο 

13. 
Καηλνχξηνο - πξφζθαηα 

αλαθαηληζκέλνο ρψξνο  
1 2 3 4 5 6 7 Παιαηφο ρψξνο 

14. πλεζηζκέλνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Αζπλήζηζηνο ρψξνο 

15. Κνηλφηππνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Ξερσξηζηφο-ηδηαίηεξνο ρψξνο 

16. χγρξνλνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 πληεξεηηθφο ρψξνο 

17. 
Με ηθαλνπνηεηηθφο δηαηηζέκελνο 

ρψξνο 
1 2 3 4 5 6 7 Ηθαλνπνηεηηθφο δηαηηζέκελνο ρψξνο 

18. Με ιεηηνπξγηθφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Λεηηνπξγηθφο ρψξνο 

19. 
Με εμηζνξξνπεκέλνο ρψξνο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί 
1 2 3 4 5 6 7 

Δμηζνξξνπεκέλνο ρψξνο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί 

20. Υψξνο πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ 1 2 3 4 5 6 7 Υψξνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 
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απνδνηηθφηεηα απνδνηηθφηεηα 

21. Φηιφμελνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 "Απνθξνπζηηθφο" ρψξνο 

22. 

Υψξνο κε "ην ζσζηφ"-ηαηξηαρηφ - 

αξκφδνλ  ρξψκα γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ 

1 2 3 4 5 6 7 
Υψξνο κε "ιάζνο"- αηαίξηαζην κε 

αξκφδνλ  ρξψκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

23. Απσζεηηθφο εκθαληζηαθά ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Διθπζηηθφο εκθαληζηαθά ρψξνο 

24. 
Υψξνο-εμνπιηζκφο ρσξίο θαιφ 

ρξσκαηηθφ ζπλδπαζκφ 
1 2 3 4 5 6 7 

Υψξνο-εμνπιηζκφο κε θαιφ ρξσκαηηθφ 

ζπλδπαζκφ 

25. 
Υψξνο-εμνπιηζκφο κε θαθή 

θιηκάθσζε ησλ απνρξψζεσλ 
1 2 3 4 5 6 7 

Υψξνο-εμνπιηζκφο κε θαιή  θιηκάθσζε 

ησλ απνρξψζεσλ 

26. 
Κνπξαζηηθφο-ρσξίο άλεζε 

ρψξνο- εμνπιηζκφο 
1 2 3 4 5 6 7 Άλεηνο-αλαπαπηηθφο ρψξνο- εμνπιηζκφο 

27. Απνθιεηζηηθήο ρξήζεο 1 2 3 4 5 6 7 Πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

28. 
Υψξνο-εμνπιηζκφο κε ρξήζε έληνλσλ 

απνρξψζεσλ 
1 2 3 4 5 6 7 

Υψξνο-εμνπιηζκφο κε ρξήζε απαιψλ 

απνρξψζεσλ 

29. Με ειθπζηηθφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Διθπζηηθφο ρψξνο 

30. 
Με "θαθφ" θσηηζκφ ρψξνο (πρ 

ρακειήο έληαζεο) 
1 2 3 4 5 6 7 Με "θαιφ" θσηηζκφ 

31. Με κε ρξεζηηθφ εμνπιηζκφ 1 2 3 4 5 6 7 Με ρξεζηηθφ εμνπιηζκφ 

32. 
Πξνζαξκνδφκελν ρψξν  (πρ. 

επηηξέπεηε ε κεηαθίλεζε επίπισλ) 
1 2 3 4 5 6 7 

Απζηεξά θαζνξηζκέλν ρψξν -Υσξίο 

δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο  

33. Άζρεκα δηαθνζκεκέλνο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Όκνξθα δηαθνζκεκέλνο ρψξνο 

34. Κνκςφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Υσξίο ηδηαίηεξν  "ζηπι" ρψξνο 

35. Μεγαινπξεπήο - επηβιεηηθφο ρψξνο 1 2 3 4 5 6 7 Ληηφο - Απιντθφο ρψξνο 
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ΜΔΡΟ Β'   

 

 Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν πνπ δείηε θαη εκπιέθεζηε 

πξνζσπηθά ζην πεξηβάιινλ/ρώξν ηνπ νξγαληζκνύ/επηρείξεζήο ζαο. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ηνλ 

βαζκφ πνπ ζπκθσλείηαη κε ηελ "αξηζηεξή δηαηχπσζε" ή ηελ "δεμηά δηαηχπσζε" δηαηχπσζε, 

ηνπ πίλαθα, όπνπ: 7=  πιήξεο ζπκθσλία κε αξηζηεξή δηαηύπσζε,  4= ελδηάκεζε θαηάζηαζε 

κεηαμύ ησλ δύν,   1= πιήξεο ζπκθσλία κε ηελ δεμηά δηαηύπσζε. 

 

Ζ πξνζσπηθή ζαο "εκπινθή" ζε φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ/ρψξν ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζήο ζαο: 

 

1. Δίλαη ζεκαληηθή 7 6 5 4 3 2 1 Γελ είλαη ζεκαληηθή 

2. Γελ έρεη ζρέζε  7 6 5 4 3 2 1 Έρεη ζρέζε  

3. εκαίλεη πνιιά  7 6 5 4 3 2 1 Γελ ζεκαίλεη ηίπνηα  

4. Γελ είλαη ζπλαξπαζηηθή                 7 6 5 4 3 2 1 Δίλαη ζπλαξπαζηηθή 

5. Δίλαη άηαθηε-αθαλφληζηε 7 6 5 4 3 2 1 Δίλαη ζε ηάμε-αθνινπζεί θαλφλεο 

6. αο απαζρνιεί 7 6 5 4 3 2 1 Γελ ζαο απαζρνιεί 

7. Δίλαη δηαζθεδαζηηθή -

απνιαπζηηθή 
7 6 5 4 3 2 1 

Γελ είλαη δηαζθεδαζηηθή- 

απνιαπζηηθή 

8. Δίλαη πξνθιεηηθή-ειθπζηηθή  7 6 5 4 3 2 1 Δίλαη πιεθηηθή-αληαξή 

9. Δίλαη βαξεηή 7 6 5 4 3 2 1 Δίλαη ελδηαθέξνπζα 

10 Γελ ζαο αθνξά. 7 6 5 4 3 2 1 αο αθνξά 

 

  



-55 - 
 

 

ΜΔΡΟ Γ' 

Οη παξαθάησ εξσηήζεηο αθνξνύλ ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηά ζαο πνπ βηώλεηε 

ζην θπζηθό θαη ηερληθό πεξηβάιινλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζαο (ρώξνο, δηαθόζκεζε – 

επίπισζε, πεξηβάιινλ). 

Παξαθαιψ, βάιηε ζε θχθιν έλαλ αξηζκφ γηα θάζε εξψηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

παξαθάησ θιίκαθα: ην –4 αληηπξνζσπεχεη ηελ απφιπηε ζπκθσλία κε ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο 

θάζε εξψηεζεο, ην 4 αληηπξνζσπεχεη ηελ απφιπηε ζπκθσλία κε ην δεμηφ κέξνο ηεο θάζε 

εξψηεζεο. Οη ελδηάκεζνη αξηζκνί, δείρλνπλ ηνλ βαζκφ πξνζέγγηζεο ζαο ζε έλα απφ ηα δπν κέξε 

ηεο θάζε εξψηεζεο.   

 

1. Γπζηπρηζκέλνο ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Δπηπρηζκέλνο ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 

2. Πξνβιεκαηηζκέλνο 

απφ ηνλ ρψξν 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Δπραξηζηεκέλνο 

απφ ηνλ ρψξν 

3. Με ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ηνλ ρψξν 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ηνλ ρψξν 

4. Μειαγρνιηθφο ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Δπδηάζεηνο ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 

5. 

Ήξεκνο-Υαιαξφο 

ιφγσ ηνπ ρψξνπ 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Δλεξγνπνηεκέλνο 

ιφγσ ηνπ ρψξνπ 

6. Γαιήληνο ιφγσ ηνπ 

ρψξνπ 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Δλζνπζηψδεο ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 

7. Νσζξφο ιφγσ ηνπ 

ρψξνπ 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Τπεξθηλεηηθφο 

ιφγσ ηνπ ρψξνπ 

8. Υσξίο δηέγεξζε ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

ε Γηέγεξζε ιφγσ 

ηνπ ρψξνπ 

9. Διεγρφκελνο απφ ηνλ 

ρψξν 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Διέγρσλ ηνλ ρψξν 

10. Δπεξεαδφκελνο απφ 

ηνλ ρψξν 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Με επηξξνή-

εμνπζία  ζηνλ ρψξν 

11. Κπξηαξρνχκελνο απφ 

ηνλ ρψξν 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 Κπξηαξρηθφο ζηνλ 

ρψξν 

12. Καζνδεγνχκελνο απφ 

ηνλ ρψξν 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Απηφλνκνο ζηνλ 

ρψξν 
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ΜΔΡΟ Γ' 

 

  Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν δηαθσλείηαη ή ζπκθσλείηαη κε θαζεκία 

απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, όπνπ: εκεηψζηε βάδνληαο ζε θχθιν ηνλ βαζκφ πνπ ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηελ εξψηεζε, όπνπ:  1 = δηαθσλώ πνιύ, 2 = δηαθσλώ, 3 = δηαθσλώ ιίγν, 4 = 

νύηε ζπκθσλώ-νύηε δηαθσλώ, 5 = ζπκθσλώ ιίγν, 6 = ζπκθσλώ, 7 = ζπκθσλώ πνιύ. 

 

 Χο πξνο ηελ εξγαζία κνπ, αηζζάλνκαη όηη: 

 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ζιηθία: ….. εηψλ 

 

Φύιν:   

 Άξξελ        

 Θήιπ  

 

Έηε εξγαζίαο:  ….. έηε 

 

Σνκέαο:   

 Ηδησηηθφο Σνκέαο                      

 Δπξχηεξνο Γεκφζηνο Σνκέαο    

Γηα Γεκόζην Σνκέα:   

 Παηδεία                              

 Τγεία                                 

 Δζληθή Άκπλα                  

 Γεκφζηα Σάμε 

 Γεκφζηα Γηνίθεζε            

Δπίπεδν:            

 Καηψηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε   

 Μεζαία Γηνηθεηηθά ηειέρε          

 Αλψηεξα ηειέρε   

 

 

 

  

  

1 Δάλ θξίλσ ζπλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία κνπ. 1   2   3   4   5  6  7   

2 Γεληθά, δελ κνπ αξέζεη ε εξγαζία κνπ. 1   2   3   4   5  6  7  

3 Γεληθά, κνπ αξέζεη λα εξγάδνκαη εδψ. 1   2   3   4   5  6  7  
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Σας εσταριστούμε πολύ για τη σσμπλήρωση τοσ ερωτηματολογίοσ! 

 Εάλ επηζπκείηε λα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, παξαθαινύκε 

ζεκεηώζηε ηελ ηαρπδξνκηθή ή ειεθηξνληθή ζαο δηεύζπλζε(πξνζσπηθήο ζαο ή ζπγγελνύο-

θίινπ ζαο γηα αλσλπκία). 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Επίζεο, εάλ έρεηε θάπνηεο θξηηηθέο απόςεηο γηα ην πεξηερόκελν ή γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξαθαινύκε κε δηζηάζεηε λα ηα ζεκεηώζεηε 

παξαθάησ ή λα καο ηα ζηείιεηε, θαζώο ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ έξεπλα. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 


