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      Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ηµερολογίων ήταν να εξετάσει ένδο-ατοµικές διακυµάνσεις 

στην εργασιακή δέσµευση τραπεζικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια 5 διαφορετικών 

συναλλαγών µε πελάτες. Η βασική υπόθεση ήταν ότι τα επίπεδα της δέσµευσης θα 

µεταβάλλονταν ανάλογα µε τους εργασιακούς πόρους (υποστήριξη) και τις εργασιακές 

απαιτήσεις (συναισθηµατική ασυµφωνία) που χαρακτήριζαν τις συναλλαγές των υπαλλήλων 

µε τους διαφορετικούς πελάτες. Επίσης, εξετάστηκε η επίδραση των προσωπικών πόρων 

(συναισθηµατική νοηµοσύνη) και των κανόνων συµπεριφοράς στο προσδιορισµό των ένδο-

ατοµικών διακυµάνσεων της δέσµευσης. Τέλος, εξετάστηκαν οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

διαφορετικών απαιτήσεων και πόρων στην εξήγηση της εργασιακής δέσµευσης των 

εργαζοµένων. Στην έρευνα συµµετείχαν 35 τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι συµπλήρωσαν 

πρώτα ένα γενικό ερωτηµατολόγιο και στη συνέχεια ένα ηµερολόγιο µετά από κάθε µία από 

5 συναλλαγές µε πελάτες κατά τη διάρκεια µιας µέρας. Τα αποτελέσµατα αναλύσεων 

παλινδρόµησης έδειξαν ότι υπάρχει µεταβολή των επιπέδων της δέσµευσης εντός µιας 

εργασιακής ηµέρας και ότι η µεταβολή αυτή εξαρτάται κυρίως από παράγοντες που 

µεταβάλλονται εξ ολοκλήρου στις διάφορες αλληλεπιδράσεις µεταξύ εργαζοµένων – πελατών 

(δηλαδή την συναισθηµατική ασυµφωνία).  

 

Λέξεις-κλειδιά: Εργασιακή ∆έσµευση, Κανόνες Συµπεριφοράς, Συναισθηµατική Ασυµφωνία, 

Προσωπικοί Πόροι, Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, Υποστήριξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η ενασχόληση των ερευνητών µε την εργασιακή δέσµευση ξεκίνησε τις τελευταίες 

δεκαετίες µέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της θετικής οργανωσιακής ψυχολογίας. Η έρευνα 

για την εργασιακή δέσµευση προέκυψε από τις έρευνες για την εργασιακή εξουθένωση 

(Maslach, 1986. Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001) στην προσπάθεια να καλυφθεί όλο το 

φάσµα από την απουσία εργασιακής ευηµερίας (εργασιακή εξουθένωση) έως την εργασιακή 

ευηµερία (εργασιακή δέσµευση). Η εργασιακή δέσµευση είναι µια θετική, γνωστική-

συναισθηµατική κατάσταση κινήτρων που σχετίζεται µε την εργασία και χαρακτηρίζεται από 

σθένος (vigor), αφοσίωση (dedication) και απορρόφηση (absorption) (Schaufeli, Salanova, 

Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002). Κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν την 

εργασιακή δέσµευση ως ένα σχετικά σταθερό χαρακτηριστικό των εργαζοµένων που 

διατηρείται µέσα στο χρόνο κι αποδίδεται στην παρουσία συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 

της εργασίας και του οργανισµού (Macey & Schneider, 2008). Απεναντίας, ερευνητές όπως 

οι Sonnentag, Dormann και Demerouti (2010) υποστηρίζουν ότι η έµφαση θα πρέπει να δοθεί 

στην εργασιακή δέσµευση ως κατάσταση κι όχι ως σταθερό χαρακτηριστικό, ως µια εµπειρία 

δηλαδή, που διακυµαίνεται στα άτοµα εντός µικρών χρονικών περιόδων. Πράγµατι, η 

εργασιακή δέσµευση έχει βρεθεί ότι είναι µια κατάσταση που διαφοροποιείται στον ίδιο 

εργαζόµενο από την µια ηµέρα στην άλλη (Sonnentag, 2003). Με την παρούσα έρευνα θα 

µελετηθεί αν δύναται η εργασιακή δέσµευση να διακυµαίνεται κι εντός µιας εργασιακής 

ηµέρας στο ίδιο άτοµο. Η µελέτη της ένδο-ατοµικής διακύµανσης της εργασιακής δέσµευσης 

καθιστά δυνατή τη λεπτοµερέστερη εξέταση και τον χειρισµό περιβαλλοντικών παραγόντων 

που την προβλέπουν. Από θεωρητική σκοπιά, η ένδο-ατοµική προσέγγιση επιτρέπει τη 

µελέτη εµπειριών και συµπεριφορών που σχετίζονται µε την εργασία (Sonnentag και συν., 

2010) κι άρα τονίζει τη δυναµική διάσταση στην έννοια της δέσµευσης. 

Στην προσπάθεια να εξεταστούν ένδο-ατοµικές αλλαγές στα επίπεδα εργασιακής 

δέσµευσης κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, η παρούσα έρευνα ηµερολογίου θα επικεντρωθεί 

σε επεισόδια δέσµευσης. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστούν τραπεζικοί υπάλληλοι σε ώρα 

συναλλαγής µε διαφορετικούς πελάτες κατά τη διάρκεια µιας µέρας.  Ως βασική µεταβλητή 

που επηρεάζει την εργασιακή δέσµευση θα µελετηθεί η συναισθηµατική ασυµφωνία, δηλαδή 
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η αναντιστοιχία µεταξύ βιούµενου και εκφραζόµενου συναισθήµατος. Η συναισθηµατική 

ασυµφωνία του εργαζόµενου θεωρείται σηµαντική εργασιακή απαίτηση στα πλαίσια πολλών 

µελετών για τον συναισθηµατικό  µόχθο (Cheung & Tang, 2007. Morris & Feldman, 1996). 

Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία την αρνητική συσχέτιση µεταξύ συναισθηµατικής ασυµφωνίας 

και εργασιακής δέσµευσης, θα µελετηθούν επεισόδια εργασιακής δέσµευσης κατά τη 

διάρκεια µιας ηµέρας καθώς και πιθανοί παράγοντες στο άτοµο (συναισθηµατική νοηµοσύνη 

εργαζοµένου) και στο πλαίσιο (κοινωνική υποστήριξη, κανόνες επαγγελµατικής 

συµπεριφοράς) που µπορεί να επηρεάζουν αυτή την σχέση.  

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε, η έννοια της εργασιακής δέσµευσης είναι αποτέλεσµα των 

ερευνών σχετικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δυο 

ξεχωριστά εργαζόµενοι ερευνητές, ο Freudenberg και η Maslach, παρατήρησαν, ότι οι 

εργαζόµενοι σε διάφορες κοινωνικές δοµές βίωναν κόπωση και µια αποστράγγιση δυνάµεων, 

την οποία ονόµασαν εξουθένωση (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2008). Ο αγγλικός όρος για 

την επαγγελµατική εξουθένωση (burnout) στην κυριολεξία χρησιµοποιείται για το ‘κάψιµο’  

του κεριού. Μεταφορικά χρησιµοποιήθηκε για να  αποδώσει τη σταδιακή απώλεια της 

ικανότητας ενός εργαζοµένου να συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην εργασία του. Το 1974, ο 

Freudenberg δανείστηκε τον όρο της εξουθένωσης από την παράνοµη χρήση ουσιών, που 

οδηγεί σε κατάχρηση. Οι εθελοντές σε κλινικές απεξάρτησης, στις οποίες εργαζόταν, 

χαρακτηρίζονταν από έλλειψη κινήτρων, από συναισθηµατική αποµόνωση και µειωµένη 

εµπλοκή. Παράλληλα, η Maslach σε έρευνες της σε εργαζόµενους σε δοµές κοινωνικών 

υπηρεσιών παρατήρησε, ότι κάποιοι από αυτούς εµφάνιζαν συναισθηµατική κόπωση κι ότι 

ανέπτυσσαν αρνητικές αντιλήψεις και συναισθήµατα για τους πελάτες τους και γίνονταν 

κυνικοί απέναντι στο αντικείµενο της εργασίας τους (Schaufeli και συν., 2008). Αυτές οι 

έρευνες γέννησαν ουσιαστικά το σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

Μια ευρύτερη, πιο θετική οπτική του φαινοµένου προέκυψε, όταν οι Maslach και 

Leiter (1997) παράφρασαν την εξουθένωση ως εξαφάνιση µιας θετικής νοητικής κατάστασης, 

την οποία ονόµασαν δέσµευση. Σύµφωνα µε αυτούς του ερευνητές, η διαδικασία της 

εξουθένωσης ξεκινά, όταν αρχίζει να «ξεφτίζει» η δέσµευση, όταν «η ενέργεια µετατρέπεται 
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σε κόπωση, η συµµετοχή σε κυνισµό και η αποτελεσµατικότητα σε αναποτελεσµατικότητα» 

(σελ. 24). Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η δέσµευση χαρακτηρίζεται από ενέργεια, 

συµµετοχή κι αποτελεσµατικότητα, τα τρία αντίθετα της εξουθένωσης. Κατ’ επέκταση, η 

εργασιακή δέσµευση µετριέται  µε την κλίµακα που µετράει την εξουθένωση, την κλίµακα 

Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach & Jackson, 1981) : υψηλές  βαθµολογίες είναι 

ενδεικτικές για υψηλή εξουθένωση, ενώ το ανεστραµµένο σκορ υποδεικνύει τα επίπεδα της 

εργασιακής δέσµευσης. Ο ορισµός της εξουθένωσης ως εξάλειψη της δέσµευσης ουσιαστικά 

καταδεικνύει, πως ότι η ευηµερία ενός εργαζόµενου είναι ένα συνεχές, που έχει αυτούς τους 

δυο πόλους και άρα κάποιος είναι είτε εξουθενωµένος ή δεσµευµένος. 

Ο Schaufeli και συν. (2002) παρουσίασαν µια διαφορετική προσέγγιση για τον ορισµό 

της εργασιακής δέσµευσης. Ουσιαστικά τη µελέτησαν και την χειρίστηκαν ανεξάρτητα από 

την εξουθένωση. Αν και δέχονται ότι η δέσµευση είναι το αντίθετο της εξουθένωσης από 

θεωρητική άποψη, θεωρούν ότι είναι µια διακριτή  κατάσταση, που δε µπορεί να µετρηθεί µε 

τα ανεστραµµένα σκορ του MBI. Ο ορισµός της εργασιακής δέσµευσης, όπως αναλύεται από 

τον Schaufeli και συν. (2002), είναι µια θετική, γνωστική-συναισθηµατική κατάσταση 

κινήτρων που σχετίζεται µε την εργασία και χαρακτηρίζεται από σθένος (vigor), αφοσίωση 

(dedication) και απορρόφηση (absorption). Το σθένος χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 

ενέργειας και πνευµατικής ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η αφοσίωση 

αναφέρεται στο να ασχολείται κάποιος έντονα µε την εργασία του και να βιώνει µια αίσθηση 

σηµαντικότητας, ενθουσιασµού και πρόκλησης. Η απορρόφηση χαρακτηρίζεται από την 

πλήρη συγκέντρωση και την ευχάριστη προσήλωση στην εργασία, όπου ο χρόνος περνά 

γρήγορα και ο εργαζόµενος αποχωρίζεται µε δυσκολία την εργασία του. Εν συντοµία, οι 

δεσµευµένοι υπάλληλοι εµφανίζουν υψηλά επίπεδα ενέργειας και είναι ενθουσιώδεις µε την 

εργασία τους. Επιπλέον, συχνά είναι βυθισµένοι στην εργασία τους, ώστε ο χρόνος για 

αυτούς στην κυριολεξία να «τρέχει». Έναν παρόµοιο ορισµό προτείνουν οι May, Gilson και 

Harter (2004), οι οποίοι ορίζουν την εργασιακή δέσµευση ως τρισδιάστατη έννοια, 

αποτελούµενη από έναν συναισθηµατικό, έναν φυσικό κι έναν γνωστικό παράγοντα σε 

αντιστοιχία µε την αφοσίωση, το σθένος και την απορρόφηση.  

 Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, ο Schaufeli και συν. (2002), προτείνουν ότι οι 

διαστάσεις της εργασιακής δέσµευσης, δεν αντιπαρατίθενται µία προς µία µε τις διαστάσεις 
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της επαγγελµατικής εξουθένωσης, έτσι όπως µετρούνται από το MBI (η διάσταση της 

κόπωσης στην επαγγελµατική εξουθένωση  αντιπαραβάλλεται µε τη διάσταση του σθένους 

της εργασιακής δέσµευσης, ο κυνισµός αποτελεί τον αντίποδα της αφοσίωσης αλλά η 

διάσταση της αναποτελεσµατικότητας και απορρόφησης δεν αποτελούν αντίθετα άκρα). Έτσι 

κατασκεύασαν την κλίµακα εργασιακής δέσµευσης της Ουτρέχτης (Utrecht Work 

Engagement Scale - UWES).  

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 

Ο αρχικός ορισµός του Schaufeli και συν. (2002) όρισε την εργασιακή δέσµευση ως 

ένα σταθερό χαρακτηριστικό του ατόµου, το οποίο παραµένει σχετικά αµετάβλητο στην 

πορεία του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασιακή δέσµευση έχει συνδεθεί µε 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας του εργαζοµένου όπως ο νευρωτισµός, η εξωστρέφεια, η 

ευσυνειδησία, η θετική κι αρνητική διάθεση (Kim, Shin & Swanger, 2009. Langelaan, 

Bakker,Van Doornen & Schaufeli, 2006) ή µε τα σταθερά χαρακτηριστικά της ίδιας της 

εργασίας, όπως ο έλεγχος του ατόµου επί του παραγόµενου αποτελέσµατος, η πρόκληση και 

η αίσθηση αξίας που δηµιουργεί η εργασία στο άτοµο (Wildermuth & Pauken, 2008). Αυτά 

µάλιστα τα χαρακτηριστικά της εργασίας αλλά και της προσωπικότητας του ατόµου 

(αυτοπεποίθηση, νευρωτισµός, εξωστρέφεια, εσωτερικό κέντρο ελέγχου) σύµφωνα µε τους 

Wildermuth και Pauken καθορίζουν την εργασιακή δέσµευση, για αυτό και οι συγγραφείς 

αυτοί καταλήγουν στο ότι η δέσµευση δε µπορεί να επηρεαστεί από ένα απλό πρόγραµµα 

εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ποιότητα του αλλά «η δέσµευση συµβαίνει φυσικά, όταν οι 

συνθήκες είναι σωστές, όταν ο ηγέτης εµπνέει τους εργαζόµενους, κι όταν ο εργασιακός 

χώρος τους επιτρέπει να ξεδιπλώσουν το δυναµικό τους» (σελ.210). Ευρήµατα που 

υποστηρίζουν την άποψη ότι η εργασιακή δέσµευση παραµένει σχετικά σταθερή, παρέχουν 

διαχρονικές έρευνες που βρήκαν υψηλή συσχέτιση ανάµεσα στα επίπεδα εργασιακής 

δέσµευσης, τα οποία µετρήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές (Mauno, Kinnunen, 

Ruokolainen, 2006. Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009).  

Η Sonnentag (2003) πραγµατοποίησε µια έρευνα σχετικά µε την εργασιακή δέσµευση 

και την «ανάρρωση» από την εργασία, όπου χειρίστηκε τη δέσµευση ως µια µεταβλητή που 

εµφανίζει ένδο-ατοµικές διακυµάνσεις και τη µέτρησε µε µια έρευνα ηµερολογίου σε 5 
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διαδοχικές ηµέρες. Αντιπαράβαλε τη θέση ερευνητών που εκλαµβάνουν την εργασιακή 

δέσµευση ως µια σχετικά σταθερή ατοµική µεταβλητή (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiro & 

Grau, 2000) µε τις ηµερήσιες  διακυµάνσεις στην εµπειρία της εργασιακής δέσµευσης σε ένα 

άτοµο (Kahn, 1990). Ως εκ τούτου πρότεινε ότι η εργασιακή δέσµευση παρουσιάζει ένδο-

ατοµική διακύµανση και µπορεί να αλλάξει από τη µια ηµέρα στην άλλη. Η εργασιακή 

δέσµευση δε διαφέρει δηλαδή µόνο µεταξύ των ατόµων (ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει 

κάποιους εργαζοµένους), αλλά επίσης διακυµαίνεται και µέσα στο ίδιο το άτοµο µε την 

πάροδο του χρόνου. Αυτό υποδηλώνει, ότι ένας δεσµευµένος εργαζόµενος µπορεί να µην 

είναι εξίσου δεσµευµένος κάθε µέρα (Sonnentag και συν., 2010)  

Έχοντας ως αφετηρία την άποψη που εκλαµβάνει την εργασιακή δέσµευση ως 

κατάσταση, που διαφοροποιείται από τη µια µέρα στην άλλη (Sonnentag, 2003. Sonnentag 

και συν., 2010). θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η εργασιακή δέσµευση είναι 

απότοκος και δεδοµένων εργασιακών χαρακτηριστικών κι εµπειριών, που λαµβάνουν χώρα 

µια συγκεκριµένη στιγµή. Είναι πιθανότερο ένας εργαζόµενος να είναι πιο δεσµευµένος, όταν 

κάνει µια σηµαντική παρουσίαση σε ένα νέο πελάτη παρά όταν έχει να µιλήσει µε έναν 

θυµωµένο προϊστάµενο. Μήπως τελικά η δέσµευση εξαρτάται από τα επεισόδια – 

συναλλαγές που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια µιας µέρας;  

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα έχει ιδιαίτερη σηµασία µιας και η προσέγγιση της 

εργασιακής δέσµευσης ως κατάστασης που διαφοροποιείται µέσα στο ίδιο το άτοµο και κατά 

τη διάρκεια µιας ηµέρας, θα συνεισέφερε στην καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου τόσο 

από θεωρητικής όσο και πρακτικής άποψης. Αρχικά, η ένδο-ατοµική προσέγγιση επιτρέπει 

µια πιο προσεκτική µατιά στις εργασιακές εµπειρίες και συµπεριφορές του ατόµου και πώς 

αυτές διαµορφώνονται τη στιγµή ακριβώς που συµβαίνουν (Sonnentag και συν., 2010). Για 

παράδειγµα, η συναισθηµατική διάθεση του υπαλλήλου και των συναδέλφων, ο όγκος της 

δουλειάς, τα χρονικά περιθώρια δεν είναι αµετάβλητα, αλλάζουν συνεχώς ακόµα κι από τη 

µια στιγµή στην άλλη. Έτσι, η ένδο-ατοµική προσέγγιση καθιστά δυνατή την εξέταση 

παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος που επιδρούν στην εργασιακή δέσµευση 

(Sonnentag και συν., 2010). Η γνώση, ότι η δέσµευση µεταβάλλεται εντός µικρών χρονικών 

περιόδων, θα επέτρεπε επεµβάσεις στον εργασιακό χώρο ώστε να ενισχύονται εκείνοι οι 

παράγοντες που οδηγούν σε δέσµευση κάθε στιγµή κι ανάλογα µε τις περιστάσεις. Επιπλέον, 
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η θεώρηση ενός φαινοµένου ως κατάσταση κι όχι µόνο ως σταθερό χαρακτηριστικό το 

καθιστά άµεσα ανοιχτό σε αλλαγή κι εξέλιξη (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007). 

Αυτό σηµαίνει, ότι όχι µόνο ένα φαινόµενο αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου καθώς 

υπόκειται σε διαφορετικές εξωτερικές συνθήκες αλλά, ότι και το άτοµο δύναται να 

εκπαιδευτεί ώστε να επιδρά  το ίδιο στην κατάσταση και να τη διαχειρίζεται.    

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΩΝ 

Η καθηµερινή µας ζωή εµπεριέχει διάφορα συµβάντα, τα οποία σχετίζονται µε 

συγκεκριµένους ανθρώπους, περιστάσεις και στόχους. Όπως αναφέρουν οι Beal, Weiss, 

Barros και Macdermid (2005), ο Barker (1963) ισχυρίστηκε, ότι αυτά τα συµβάντα της 

καθηµερινότητας µας έχουν συνάφεια και θεµατική οργάνωση. Εκλαµβάνοντας λοιπόν την 

ζωή µας ως ένα ρεύµα συµπεριφορών, θεώρησε ότι µπορεί κανείς να χωρίσει την ηµέρα µας 

σε φυσικές µονάδες δραστηριότητας και παρουσίασε την έννοια των επεισοδίων 

συµπεριφοράς. Τα επεισόδια συµπεριφοράς έχουν µια αναγνωρίσιµη θεµατική συνάφεια, 

δηλαδή παρουσιάζουν µια οργάνωση και σχετίζονται µε συγκεκριµένους ανθρώπους και 

περιστάσεις. Ο Barker επίσης παρατήρησε, ότι η συµπεριφορά επεισοδίων είναι οργανωµένη 

γύρω από στόχους, προσωπικές επιδιώξεις ή επιθυµητές καταστάσεις.  

Βασιζόµενοι στον Barker (1963) ο Beal και συν. (2005) παρουσίασαν ένα µοντέλο 

επεισοδίων επίδοσης σε συνάρτηση µε τις συναισθηµατικές καταστάσεις του ατόµου. Ως 

επεισόδια επίδοσης όρισαν τα φυσικώς διαχωρισµένα, σχετικά σύντοµα επεισόδια, τα οποία 

οργανώνονται θεµατικά γύρω από εργασιακούς στόχους. Παράδειγµα ενός επεισοδίου 

επίδοσης είναι η εξυπηρέτηση ενός πελάτη από τη στιγµή που αυτός εισέρχεται σε µια 

τράπεζα ενδιαφερόµενος για χορήγηση δανείου µέχρι τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η 

αίτηση του και θα απέλθει από το κατάστηµα. Οι γνωστικοί πόροι ενός ατόµου, όπως το 

γενικό επίπεδο νοηµοσύνης οι γνώσεις που σχετίζονται µε τη διεκπεραίωση µιας εργασίας,  

καθορίζουν την επίδοση του σε καθεµιά δραστηριότητα κατά τη διάρκεια µιας εργασιακής 

µέρας. Το άτοµο ωστόσο όχι µόνο πρέπει να διαθέτει γνωστικούς πόρους αλλά και να τους 

κατευθύνει στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Η έννοια αυτή καλείται εστίαση 

προσοχής. Η εστίαση της προσοχής µας όµως δεν είναι πάντα εξ ολοκλήρου στραµµένη στη 

δραστηριότητα µας, κάτι που διαφοροποιεί την επίδοση µας σε κάθε επεισόδιο. Επίσης, τα 
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συναισθήµατα που βιώνει το άτοµο στον εργασιακό χώρο ποικίλουν ανάλογα µε την 

κατάσταση. Αν και η άνω περιγραφή είναι ιδιαίτερα αδρή, θέτει την εξής εικόνα: εφόσον η 

προσοχή του ατόµου δεν είναι πάντα στραµµένη στην εργασία του και τα συναισθήµατα του 

διαφοροποιούνται, η επίδοση του θα κυµαίνεται. Κατ΄ επέκταση µπορεί κανείς να µιλάει για 

επεισόδια επίδοσης κι όχι για µια σταθερή και αµετάβλητη κατάσταση.  

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω θεωρητική θεµελίωση, η παρούσα έρευνα 

προτείνει ότι η εργασιακή δέσµευση µπορεί να µεταβάλλεται µέσα στο ίδιο το άτοµο και 

κατά τη διάρκεια µιας εργασιακής ηµέρας. ∆ηλαδή, ότι πέρα από την επίδοση και 

καταστάσεις σε σχέση µε την εργασία, όπως εργασιακή δέσµευση, µπορούν να εξεταστούν 

ως επεισόδια. Στόχος της παρούσας έρευνας, λοιπόν, είναι να εξετάσει τη διακύµανση που 

εµφανίζει η δέσµευση από το ένα επεισόδιο στο άλλο, στα πλαίσια της εργασίας. Ας 

αναλογιστούµε σε αυτό το σηµείο ένα από τα συστατικά της εργασιακής δέσµευσης: την 

απορρόφηση.  Εξ ορισµού η απορρόφηση απαιτεί την πλήρη προσοχή του ατόµου, το οποίο 

είναι τόσο δοσµένο στη δραστηριότητα του, που φαίνεται σαν να έχει χάσει την έννοια του 

χώρου και του χρόνου γύρω του. Με βάση τα όσα εκθέτει ο Beal και συν. (2005), η προσοχή 

µεταβάλλεται από το ένα επεισόδιο στο άλλο. Η µεταβολή λοιπόν ενός συστατικού της 

δέσµευσης δεν µεταβάλλει την ίδια τη δέσµευση; Επίσης, η αφοσίωση αποτελεί την 

συναισθηµατική διάσταση της εργασιακής δέσµευσης, καθώς αναφέρεται στην έντονη 

ενασχόληση του εργαζοµένου µε την εργασία του και την συνακόλουθη αίσθηση 

σηµαντικότητας και ενθουσιασµού που αποκοµίζει από αυτήν. Επιπρόσθετα, ο Beal και συν. 

(2005) προτείνουν ότι η συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου κατά το επεισόδιο επίδοσης 

επηρεάζει το επίπεδο επίδοσης. Κατ΄ επέκταση, και η δεύτερη διάσταση της εργασιακής 

δέσµευσης µπορεί να λάβει χαρακτήρα επεισοδίων, αφού µπορεί να επηρεάζεται από 

παροδικά  συναισθήµατα. Συσχετίζοντας το γεγονός, ότι καθώς το άτοµο βρίσκεται εν µέσω 

ενός επεισοδίου επίδοσης, κατά τη διάρκεια του οποίου οφείλει να ρυθµίσει τόσο την 

προσοχή του όσο και τα συναισθήµατα του, το επίπεδο της ενέργειας του αλλάζει καθώς τη 

διοχετεύει σε διαφορετικής έντασης αυτό-ρυθµιστικές πράξεις. Συµπερασµατικά, λοιπόν, 

µεταβάλλεται και η τρίτη διάσταση της δέσµευσης, το σθένος. Με βάση τα παραπάνω 

διατυπώνεται η πρώτη υπόθεση της παρούσας έρευνας, όπου ως επεισόδιο ορίζεται η κάθε  

διαφορετική αλληλεπίδραση µε πελάτες στα πλαίσια µιας εργάσιµης ηµέρας:  
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Υπόθεση 1: Η εργασιακή δέσµευση είναι µια κατάσταση που εµφανίζει ένδο-ατοµική 

διακύµανση από το ένα εργασιακό επεισόδιο στο άλλο κατά τη διάρκεια µιας 

εργασιακής ηµέρας.  

 

4. ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ  

Επόµενος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τους παράγοντες που 

εξηγούν τα επεισόδια δέσµευσης. Έχοντας ως αφετηρία το µοντέλο εργασιακών απαιτήσεων-

πόρων (ΕΑ-Π) (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001), προτείνεται ότι η 

εργασιακή δέσµευση µεταβάλλεται µέσα στο ίδιο το άτοµο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας ως 

αντίδραση σε µεταβολές των χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος που 

σχετίζονται µε το κάθε συγκεκριµένο επεισόδιο. Χαρακτηριστικά της εργασίας όπως το άνετο 

εργασιακό περιβάλλον ή οι τεχνολογικές καινοτοµίες είναι σχετικά αµετάβλητα 

χαρακτηριστικά της εργασίας του ατόµου. Ωστόσο άλλα χαρακτηριστικά, όπως το είδος των 

αλληλεπιδράσεων µε τους συναδέρφους, είναι περισσότερο ευµετάβλητα. Για παράδειγµα, τί 

συµβαίνει την ηµέρα που ο συνάδελφος είναι στις κακές του και ο προϊστάµενος βρίσκεται σε 

καλοκαιρινή άδεια; Αλλάζει η δέσµευση του ατόµου; Αντίστοιχα, ένας κοµµωτής πάντα θα 

επιµελείται χτενισµάτων κι ένας γιατρός θα εξετάζει και θα κουράρει τους ασθενείς του. 

Είναι όµως όλοι οι πελάτες ίδιοι; Και προσέρχονται στον εργαζόµενο µε τις ίδιες ανάγκες; Τί 

συµβαίνει σε περίπτωση που ο πελάτης είναι πιεστικός σχετικά µε τις χρονικές προθεσµίες ή 

γίνεται ιδιαίτερα κουραστικός θέτοντας συνεχώς τις ίδιες ερωτήσεις; Αυτές οι ερωτήσεις 

µπορούν να απαντηθούν µόνο µέσα από τη µελέτη διακυµάνσεων της δέσµευσης ως συνέπεια 

διακυµάνσεων των χαρακτηριστικών της εργασίας κατά τη διάρκεια µιας εργασιακής ηµέρας.    

Σύµφωνα µε το µοντέλο ΕΑ-Π (Demerouti και συν., 2001) κάθε εργασιακό 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τους δικούς του πόρους κι εγείρει ανάλογες απαιτήσεις. Η 

εργασιακή δέσµευση είναι αποτέλεσµα αυτών των δύο εργασιακών συνθηκών. Ως 

εργασιακές απαιτήσεις ορίζονται εκείνες οι σωµατικές, κοινωνικές ή οργανωτικές πλευρές 

της εργασίας που απαιτούν σωµατικό και ψυχολογικό µόχθο από την πλευρά του 

εργαζοµένου κι ως εκ τούτου συνδέονται µε συγκεκριµένο σωµατικό και ψυχολογικό κόστος 

(π.χ. φόρτος εργασίας, πίεση χρόνου, συναισθηµατικές απαιτήσεις). Οι εργασιακές 

απαιτήσεις δεν είναι πάντα αρνητικές για το άτοµο, είναι όµως εν δυνάµει στρεσογόνες, όταν 
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η ανταπόκριση σε αυτές, απαιτεί υπερβολική προσπάθεια του εργαζοµένου (Demerouti και 

συν., 2001).  

Οι εργασιακοί πόροι αναφέρονται στις σωµατικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και 

οργανωσιακές πτυχές της εργασίας, οι οποίες 1) βοηθούν τον εργαζόµενο να ολοκληρώσει 

επιτυχηµένα τα εργασιακά του καθήκοντα 2) µειώνουν τις εργασιακές απαιτήσεις και 

περιορίζουν τις αρνητικές (σωµατικές και ψυχολογικές) συνέπειες για τον εργαζόµενο 3) 

ενισχύουν τις δυνατότητες του εργαζοµένου για εξέλιξη στο χώρο της εργασίας αλλά και 

συντελούν στην προσωπική του ανάπτυξη (Demerouti και συν, 2001). Συµπερασµατικά, οι 

εργασιακοί πόροι δεν είναι απαραίτητοι µόνο για την διαχείριση των εργασιακών απαιτήσεων 

αλλά έχουν αξία καθαυτοί (Hobfoll, 2002). Οι εργασιακοί πόροι εντοπίζονται σε τέσσερα 

επίπεδα: 1) του οργανισµού (π.χ. µισθός, ευκαιρίες καριέρας) 2) των διαπροσωπικών και 

κοινωνικών σχέσεων (π.χ. υποστήριξη από προϊσταµένους και συναδέρφους) 3) της 

οργάνωσης της εργασίας (π.χ. σαφήνεια ρόλων, συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων) 4) των 

καθηκόντων (π.χ. ανατροφοδότηση για την απόδοση, ποικιλία δεξιοτήτων) (Bakker, 

Hakanen, Demerouti & Xanthopoulou, 2007).   

 Σε γενικές γραµµές, οι εργασιακές απαιτήσεις και πόροι είναι αρνητικά 

συσχετισµένες. Βασική πρόταση του µοντέλου ΕΑ-Π (Demerouti και συν., 2001) είναι ότι τα 

χαρακτηριστικά της εργασίας εγείρουν δυο διαφορετικές ψυχολογικές διαδικασίες, οι οποίες 

εξηγούν την εργασιακή ευηµερία. Σύµφωνα µε την πρώτη διαδικασία, τη διαδικασία βλάβης 

υγείας, οι απαιτήσεις της δουλειάς οδηγούν σε κόπωση και µακροχρόνια σε εξουθένωση. 

Αυτό συµβαίνει όταν οι εργασιακές απαιτήσεις είναι δυσανάλογα περισσότερες από τους 

πόρους που προσφέρει το εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, οι ανεπαρκείς ευκαιρίες για 

ξεκούραση κι αναπλήρωση χαµένης ενέργειας δρουν συσωρευτικά στις εξουθενωτικές 

συνέπειες της ανισορροπίας πόρων – απαιτήσεων (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2008). Η 

εξουθένωση µπορεί να οδηγήσει µε τη σειρά της σε αρνητικές συνέπειες και για το άτοµο 

(π.χ. προβλήµατα υγείας) και για τον οργανισµό, όπως οι συστηµατικές απουσίες (Bakker, 

Demerouti, De Boer & Schaufeli, 2003) και η πληµµελής εκπλήρωση καθηκόντων (Bakker, 

Demerouti & Verbeke, 2004). Σύµφωνα µε τη δεύτερη διαδικασία, τη διαδικασία κινήτρων, 

οι εργασιακοί πόροι έχουν ως αποτέλεσµα την εργασιακή δέσµευση και τα θετικά 

αποτελέσµατα. Οι εργασιακοί πόροι παρακινούν τον εργαζόµενο σε δύο επίπεδα: 1) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14 

εσωτερικά, καθώς προωθούν την ανάπτυξη, τη µάθηση και την εξέλιξη του 2) εξωτερικά 

δρώντας ως εργαλεία για την επίτευξη εργασιακών στόχων (Bakker & Demerouti, 2007). Σε 

κάθε περίπτωση πάντως, όπως αναφέρουν οι Bakker και Demerouti,  η παρουσία εργασιακών 

πόρων οδηγεί στην εργασιακή δέσµευση ενώ η έλλειψη τους προκαλεί µια κυνική στάση 

απέναντι στην εργασία. Αυτό συµβαίνει διότι από τη µία πλευρά οι εργασιακοί πόροι 

καλύπτουν βασικές ανάγκες του ατόµου και από την άλλη καλλιεργούν την προθυµία του για 

εργασία. Σε επίπεδο εσωτερικής παρακίνησης, οι εργασιακοί πόροι καλύπτουν κάποιες 

βασικές ανάγκες των εργαζοµένων όπως για παράδειγµα η υποστήριξη από τους 

συναδέρφους καλύπτει την ανάγκη της κοινωνικότητας. Επίσης, η ελευθερία κινήσεων 

καλύπτει την ανάγκη του ατόµου για αυτονοµία. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο 

εξωτερικής παρακίνησης, η παρουσία των εργασιακών πόρων αυξάνει την πιθανότητα 

επίτευξης των εργασιακών στόχων και κατ΄ επέκταση αυξάνει την προθυµία του εργαζοµένου 

να συµµετέχει στις εργασιακές δραστηριότητες. Αναφέροντας και πάλι τον εργασιακό πόρο 

της κοινωνικής υποστήριξης, ένας εργαζόµενος θα καταβάλλει προσπάθεια και θα έχει πιο 

θετικά αποτελέσµατα στην επίτευξη των εργασιακών του στόχων λόγω της συνδροµής των 

συναδέρφων του όταν τους χρειάζεται (Bakker & Demerouti, 2008).  

 Το µοντέλο ΕΑ-Π (Bakker & Demerouti, 2007) δεν προτείνει µόνο ότι οι πόροι και οι 

απαιτήσεις ακολουθούν δυο ξεχωριστές και µεταξύ τους ασύνδετες πορείες. Υπάρχει 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δυο αυτών παραγόντων, η οποία είναι σηµαντική τόσο για την 

κόπωση όσο και για την κινητοποίηση των εργαζοµένων. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται ότι 

οι εργασιακοί πόροι δύνανται να µετριάσουν το αποτέλεσµα των εργασιακών απαιτήσεων και 

την πίεση που συνδεέται µε αυτές. Η διεργασία αυτή επιτυγχάνεται, καθώς οι πόροι είναι σε 

θέση να µειώσουν την έκλυση στρεσογόνων παραγόντων σε συγκεκριµένες οργανωσιακές 

καταστάσεις, να αλλάξουν την αντίληψη και τις γνωστικές διαδικασίες που προκαλούν αυτοί 

οι στρεσογόνοι παράγοντες και να περιορίσουν τις αρνητικές τους επιπτώσεις πάνω στην 

υγεία των εργαζοµένων (Kahn & Byosserie, 1992). Είναι άλλωστε σαφές, ότι εξ ορισµού οι 

εργασιακοί πόροι βοηθούν έναν εργαζόµενο να διαχειριστεί τα εργασιακά του καθήκοντα. 

Άρα, τα άτοµα που έχουν στη διάθεση τους πολλούς εργασιακούς πόρους διαθέτουν και τα 

µέσα να διαχειρίζονται καλύτερα τις εργασιακές απαιτήσεις µε αποτέλεσµα να βιώνουν 

λιγότερο άγχος.  
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 Ιδιαίτερα σηµαντική για την παρούσα έρευνα είναι η πρόταση των Bakker και   

Demerouti (2007) ότι οι εργασιακές απαιτήσεις αλληλεπιδρούν µε τους εργασιακούς πόρους 

στην πρόβλεψη της εργασιακής δέσµευσης. Βασιζόµενοι στο θεωρητικό πλαίσιο του  Hobfoll 

(2002) για τη διατήρηση των πόρων οι Bakker, Hakanen, Demerouti και Xanthopoulou 

(2007) πραγµατοποίησαν µια έρευνα, στην οποία εξέτασαν την υπόθεση, ότι οι εργασιακοί 

πόροι ενισχύουν περισσότερο την εργασιακή δέσµευση, σε περιπτώσεις που οι εργασιακές 

απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές. Στην έρευνα εξετάστηκε ο τρόπος που οι εργασιακοί 

πόροι επηρεάζουν τα επίπεδα εργασιακής δέσµευσης καθηγητών, ιδιαίτερα όταν 

αντιµετωπίζουν υψηλά επίπεδα  απρεπούς συµπεριφοράς από τους µαθητές τους. Τα 

αποτελέσµατα επαλήθευσαν την παραπάνω υπόθεση. Το συµπέρασµα αυτό καταδεικνύει, ότι 

τελικά οι εργασιακοί πόροι ενεργοποιούνται και κινητοποιούν τους εργαζοµένους κυρίως 

όταν χρειάζονται, δηλαδή όταν οι απαιτήσεις είναι υψηλές.  

Είναι λογικό, ότι οι εργασιακοί πόροι θα είναι αχρείαστοι σε κάποιον που δεν του 

ζητείται να παράγει έργο, ενώ αντιθέτως αυξάνουν τα κίνητρα των εργαζοµένων, των οποίων 

οι εργασιακές απαιτήσεις είναι υψηλές. Σε µια πρόσφατη έρευνα, όπου µελετήθηκε ένα 

δείγµα µεγαλύτερο των 12.000 εργαζοµένων, οι συγγραφείς κατέληξαν σε παρόµοια 

συµπεράσµατα (Bakker, Veldhoven & Xanthopoulou, 2010). Η ιδιαίτερη συνεισφορά της 

συγκεκριµένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι το δείγµα προέρχεται από διαφορετικούς 

χώρους εργασίας και κατά συνέπεια τα συµπεράσµατα µπορούν να γενικευθούν. Επίσης, για 

πρώτη φορά µελετήθηκαν εργασιακοί πόροι, όπως η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων ή οι 

ευκαιρίες καριέρας, οι οποίοι δεν είχαν µελετηθεί προηγουµένως. Μάλιστα στην έρευνα 

εξετάστηκε κατά πόσο η αλληλεπίδραση συγκεκριµένων εργασιακών πόρων και απαιτήσεων 

(πχ. συναισθηµατικές απαιτήσεις x συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων) προβλέπουν την 

οργανωσιακή αφοσίωση και την ευχαρίστηση του εργαζόµενου από την εργασία του. 

Συµπερασµατικά, οι εργαζόµενοι είναι δεσµευµένοι κυρίως σε συνθήκες όπου υψηλές 

εργασιακές απαιτήσεις αλληλεπιδρούν µε πληθώρα εργασιακών πόρων.      

Σε µια προσπάθεια επέκτασης και ολοκλήρωσης του µοντέλου ΕΑ-Π εξετάστηκε ο 

ρόλος των προσωπικών πόρων στην εξήγηση της εργασιακής ευηµερίας (Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007). Οι προσωπικοί πόροι σχετίζονται τόσο µε τις 

ικανότητες του ατόµου να ελέγχει και να επηρεάζει αποτελεσµατικά το περιβάλλον του όσο 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 

και µε την ίδια του την αντίληψη για αυτές τις ικανότητες (Hobfoll, Johnson, Ennis & 

Jackson, 2003). Ατοµικά χαρακτηριστικά όπως η αυτοεκτίµηση και η αυτεπάρκεια, τα οποία 

θεωρούνται ως τρόποι σκέψης, αισθήµατος και δράσης (Judge, Locke & Durham, 1997) 

βρέθηκαν να προβλέπουν την επαγγελµατική ικανοποίηση (Bono & Judge, 2003) αλλά και 

την ικανοποίηση από τη ζωή (Judge, Bono, Erez & Locke, 2005).  

Σηµαντική καινοτοµία αυτού του διευρυµένου µοντέλου εργασιακών απαιτήσεων – 

πόρων είναι ότι εισάγει την αµφίδροµη σχέση µεταξύ εργασιακών και προσωπικών πόρων 

στη διαδικασία κινήτρων (Xanthopoulou και συν., 2007). Το βασικό µοντέλο θεωρεί ότι τα 

εργασιακά χαρακτηριστικά προηγούνται των προσωπικών πόρων, της δέσµευσης και της 

εξουθένωσης. Ωστόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας, στην οποία µετρήθηκε ο ρόλος των 

προσωπικών πόρων της αισιοδοξίας, της αυτεπάρκειας και της αυτοεκτίµησης, έδειξαν ότι οι 

εργαζόµενοι που διαθέτουν προσωπικούς πόρους είναι σίγουροι για τις ικανότητες τους, 

γεγονός που τους διευκολύνει στην επίτευξη των εργασιακών τους στόχων καθώς 

αναγνωρίζουν ή δηµιουργούν ευκολότερα εργασιακούς πόρους.    

 Στην προσπάθεια να εξηγήσουµε επεισόδια δέσµευσης, στην παρούσα µελέτη θα 

επικεντρωθούµε στη διευρυµένη διαδικασία κινήτρων του µοντέλου ΕΑ-Π (Xanthopoulou 

και συν., 2007) καθώς επίσης και στο ρυθµιστικό ρόλο των εργασιακών απαιτήσεων σε αυτή 

τη διαδικασία (Bakker και συν., 2007). Συγκεκριµένα, θα επικεντρωθούµε στη σχέση ενός 

προσωπικού (συναισθηµατική νοηµοσύνη) κι ενός εργασιακού (κοινωνική υποστήριξη) 

πόρου κατά τη διαµόρφωση επεισοδίων δέσµευσης. Επίσης, ο ρόλος δυο εργασιακών 

απαιτήσεων, των κανόνων συµπεριφοράς και της συναισθηµατικής ασυµφωνίας (η οποία 

προκύπτει σε καταστάσεις, όπου τα πραγµατικά συναισθήµατα των υπαλλήλων διαφέρουν 

από αυτά που είναι επιθυµητά από τον οργανισµό (Salovey & Mayer, 1990)) θα εξεταστεί σε 

σχέση µε τα επεισόδια δέσµευσης. Οι συγκεκριµένοι πόροι και απαιτήσεις επιλέχθηκαν γιατί 

θεωρούνται σηµαντικοί για το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η έρευνα. 

Το υπό µελέτη εργασιακό περιβάλλον αφορά καταστήµατα τραπεζικών ιδρυµάτων 

που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Η εργασία ενός τραπεζικού υπαλλήλου, ο 

οποίος εργάζεται σε κάποιο υποκατάστηµα, αφορά την πώληση τραπεζικών προϊόντων, την 

παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και τη διαχείριση υφιστάµενων πελατών. Η εξυπηρέτηση 

απαιτεί στο µεγαλύτερο µέρος της τη φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστηµα. Αυτό έχει 
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ως αποτέλεσµα, ο υπάλληλος να έρχεται σε επαφή µε άτοµα κάθε ηλικίας, φύλου, 

εκπαίδευσης και χαρακτήρα. Είναι σαφές, πως ο οργανισµός επιθυµεί όλοι οι πελάτες να 

εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτό και θέτει κάποια επαγγελµατικά 

πρότυπα συµπεριφοράς, όπως για παράδειγµα ο χαιρετισµός του πελάτη όταν εισέρχεται στο 

κατάστηµα, η οµιλία σε πληθυντικό πρόσωπο και η εκδήλωση θετικών συναισθηµάτων κατά 

την αλληλεπίδραση µαζί του. Ο υπάλληλος λοιπόν, βρίσκεται ανάµεσα στον αυθόρµητο 

τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται τα συναισθήµατα του και των πελατών και στα πρότυπα 

συµπεριφοράς που ορίζει η τράπεζα. Σε περιπτώσεις, όπου η αντιµετώπιση του πελάτη είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη (πχ ένας πελάτης που παραπονιέται έντονα) κι ο υπάλληλος νιώθει έντονα 

ότι δε µπορεί να επιδείξει τη δέουσα συµπεριφορά (νιώθει δηλαδή έντονη συναισθηµατική 

ασυµφωνία), µπορεί να παραπέµψει τον πελάτη σε κάποιον ανώτερο του ή σε κάποιον 

συνάδερφο του, που γνωρίζει καλύτερα το αντικείµενο. Σε ιδανικές συνθήκες µάλιστα, ο 

συνάδερφος ή ο προϊστάµενος επεµβαίνουν από µόνοι τους για να συνδράµουν. Στην 

παρούσα έρευνα ως επεισόδιο δέσµευσης ορίζεται η κάθε αλληλεπίδραση ενός τραπεζικού 

υπαλλήλου µε κάθε διαφορετικό πελάτη. Το συγκεκριµένο εργασιακό πλαίσιο επιλέχθηκε 

λόγω του πλήθους και της ποικιλίας εργασιακών επεισοδίων κι επειδή θεωρήθηκε ότι η 

εργασιακή δέσµευση θα µεταβάλλεται ανάλογα µε τους πόρους και τις απαιτήσεις της κάθε 

αλληλεπίδρασης. Μάλιστα, οι υπό µελέτη µεταβλητές επιλέχθηκαν ως οι πιο βασικές για το 

συγκεκριµένο εργασιακό δείγµα, διότι η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα έντονη στα εργασιακά 

επεισόδια.   

  

5. ΠΟΡΟΙ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Συνδυάζοντας από τη µία πλευρά το γεγονός ότι η καθηµερινότητα µας δοµείται από 

επεισόδια µε τη δική τους αυτοτέλεια κι από την άλλη, ότι κάθε εργασία διαθέτει τους δικούς 

της µοναδικούς πόρους κι απαιτήσεις, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε, ότι και κάθε 

επεισόδιο εργασιακής δέσµευσης χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα επίπεδα εργασιακών 

απαιτήσεων και πόρων. Η παρούσα έρευνα έχει εστιάσει σε επεισόδια δέσµευσης από την 

καθηµερινή εργασία τραπεζικών υπαλλήλων, που προκύπτουν από εργασιακούς πόρους και 

απαιτήσεις, οι οποίες εµφανίζονται σε πληθώρα αλληλεπιδράσεων υπαλλήλων και πελατών. 
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5.1 Η Κοινωνική Υποστήριξη ως Εργασιακός Πόρος  

Η κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέρφους θεωρείται από τους πιο βασικούς 

εργασιακούς πόρους (Johnson & Hall, 1988). Η κοινωνική υποστήριξη δεν αφορά µόνο µια 

στιγµιαία επέµβαση αλλά και µια γενικότερη εκτίµηση στο πρόσωπο του εργαζοµένου, την 

προσφορά βοήθειας και την επίδειξη συναδελφικότητας.  Άλλωστε σε αρκετές έρευνες έχει 

καταδειχθεί η θετική σχέση ανάµεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την εργασιακή 

δέσµευση (Schaufeli & Bakker, 2004) ακόµα και σε έρευνες που εξετάζουν ένδο-ατοµικές 

διακυµάνσεις (Xanthopoulou, Bakker, Heuven, Demerouti & Schaufeli, 2008). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, οι εργασιακοί πόροι κινητοποιούν τους εργαζόµενους σε δυο διαφορετικά 

επίπεδα, εσωτερικά κι εξωτερικά (Bakker & Demerouti, 2008). Συγκεκριµένα, η κοινωνική 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε ένα πελάτη προβλέπει την εργασιακή 

δέσµευση του υπαλλήλου διότι καλύπτει την ανάγκη του εργαζόµενου να ανήκει σε µια 

οµάδα. Από την άλλη, η συναδερφική υποστήριξη λειτουργεί ως κίνητρο για να καταβάλλει ο 

υπάλληλος προσπάθεια για να εκτελέσει τα εργασιακά του καθήκοντα. Και στις δυο 

περιπτώσεις πάντως αυξάνονται οι πιθανότητες να εκπληρωθούν οι εργασιακοί στόχοι, 

γεγονός που δηµιουργεί ένα αίσθηµα πληρότητας στους εργαζοµένους (Hackman & Oldam, 

1980) κι αυξάνει την εργασιακή τους δέσµευση.   

 

Υπόθεση 2: Η υποστήριξη από τους συναδέρφους κατά τη διάρκεια ενός εργασιακού 

επεισοδίου σχετίζεται θετικά µε την  εργασιακή δέσµευση.  

 

5.2.Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη ως Προσωπικός Πόρος    

Είκοσι χρόνια ερευνών για την αλληλεπίδραση ανάµεσα στο συναίσθηµα και τις 

γνωστικές διαδικασίες έθεσαν τα θεµέλια για την έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ο 

όρος αυτός προτάθηκε από τους Salovey και Mayer (1990). Μια πρόσφατη προσέγγιση 

επανατοποθετεί την έµφαση από τον προσδιορισµό της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (ΣΝ) 

ως ατοµικό χαρακτηριστικό (Bar-On, 1997. Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, 

Golden, και συν., 1998) σε έναν προσδιορισµό της ως ικανότητα (Mayer, Caruso, & Salovey, 

2000. Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001). Σύµφωνα µε αυτό, η ΣΝ είναι η 

ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς, να εκφράζει, να καταλαβαίνει, να χρησιµοποιεί και να 
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διαχειρίζεται τόσο τα δικά του όσο και τα συναισθήµατα των άλλων (Mayer & Salovey, 

1997). Ανακαλώντας σε αυτό το σηµείο τον ορισµό των προσωπικών πόρων, οι οποίοι 

αποτελούν προσωπικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ικανότητες που διευκολύνουν την 

επίτευξη στόχων (Bakker & Demerouti, 2007) γίνεται αντιληπτό πως ότι η ΣΝ αποτελεί 

σηµαντικό προσωπικό πόρο καθώς δίνει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα να αντιληφθεί και 

να διαχειριστεί και τα δικά του συναισθήµατα και των πελατών των. Άλλωστε η ΣΝ έχει 

πρόσφατα µελετηθεί  ως µεµονωµένος προσωπικός πόρος στο εργασιακό περιβάλλον 

(Winkel, Wyland, Shaffer & Clason, 2011). Λαµβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο του 

µοντέλου ΕΑ-Π (Bakker & Demerouti, 2007) και το γεγονός ότι η ΣΝ µπορεί να 

λειτουργήσει ως προσωπικός πόρος προκύπτει, ότι είναι πιθανό να σχετίζεται θετικά µε την 

εργασιακή δέσµευση. Η ΣΝ έχει προταθεί ως προβλεπτικός παράγοντας για πολλά θετικά 

οργανωσιακά αποτελέσµατα, όπως η εργασιακή ικανοποίηση (Daus & Ashkanasy, 2005. Van 

Rooy & Viswesvaran, 2004). Επίσης, οι Van Rooy και Viswesvaran (2004) βασιζόµενοι στην 

παραδοχή ότι η διακύµανση της εργασιακής επίδοσης εξηγείται από γνωστικούς παράγοντες 

µόνο σε ποσοστό 25% (Goldstein, Zedeck & Goldstein, 2002) θεωρούν ότι η ΣΝ µπορεί να 

εξηγήσει κάποιο ποσοστό από την υπόλοιπη διακύµανση της εργασιακής επίδοσης.  

Όσον αφορά την εργασιακή ευηµερία, σε µια έρευνα η οποία εξέτασε ξεχωριστά τις 

διαστάσεις της ΣΝ (αντίληψη προσωπικών συναισθηµάτων, αντίληψη συναισθηµάτων των 

άλλων, χρήση συναισθηµάτων, ρύθµιση συναισθηµάτων) σε σχέση µε την εργασιακή 

ικανοποίηση και την επαγγελµατική εξουθένωση βρέθηκε ότι όλες οι διαστάσεις της ΣΝ 

είχαν θετική συσχέτιση µε την ικανοποίηση κι αρνητική µε την εξουθένωση (Kafetsios, 

Nezlek & Vasiou, 2011). Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

 

Υπόθεση 3: Η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται θετικά µε την εργασιακή 

δέσµευση. 

 

5.3 Συναισθηµατικές Εργασιακές Απαιτήσεις       

Η Hochschild (1983) ισχυρίζεται ότι οι οργανισµοί γίνονται ολοένα και πιο πρόθυµοι 

να κατευθύνουν και να ελέγξουν το πώς οι υπάλληλοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους στους 

άλλους και πώς χειρίζονται συναισθηµατικά φορτισµένες αλληλεπιδράσεις. Με άλλα λόγια, 
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οι εικόνες που δηµιουργούν οι πελάτες για τους υπαλλήλους και η ποιότητα των συναλλαγών 

µεταξύ πελατών και υπαλλήλων έχουν περιέλθει στον άµεσο έλεγχο της διοίκησης των 

οργανισµών. Σαν αποτέλεσµα, η επίδειξη συγκεκριµένων συµπεριφορών και συναισθηµάτων 

κατά τη διάρκεια της εργασίας έχει καταστεί αναπόσπαστη απαίτηση αυτής. Η διαχείριση 

των συναισθηµατικών εκφράσεων από το προσωπικό των επιχειρήσεων, ώστε να 

ικανοποιούνται οι οργανωσιακές προσδοκίες κατά τη διάρκεια των συναλλαγών µε πελάτες, 

ονοµάζεται συναισθηµατικός µόχθος (Ashforth & Humphrey, 1993). Ενώ στην 

καθηµερινότητα µας, η διαχείριση των συναισθηµάτων γίνεται από τον καθένα µας σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στα πλαίσια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ο 

συναισθηµατικός µόχθος διαφέρει ως προς τους στόχους του (Hochschild, 1983). Ο 

υπάλληλος, κυρίως στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών (πχ. τράπεζες), συµπεριφέρεται µε 

συγκεκριµένους τρόπους (π.χ. ευγενικά) ή διαχειρίζεται τα συναισθήµατα του σαν ένα 

κοµµάτι του ρόλου του, σαν µια εργασία για την οποία πληρώνεται. Επίσης, ο 

συναισθηµατικός µόχθος έχει ως κύριο στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την αφοσίωσή 

του στην επιχείρηση, ενώ στην καθηµερινότητα µας η διαχείριση των συναισθηµάτων 

αποσκοπεί στην αρµονική συµβίωση µε τους γύρω µας.   

 Στον εργασιακό χώρο των τραπεζικών καταστηµάτων, ο συναισθηµατικός µόχθος 

είναι ιδιαίτερα έντονος µιας και µια τυπική εργάσιµη ηµέρα περιέχει µεγάλο αριθµό 

συναλλαγών µε πελάτες, τόσο πρόσωπο µε πρόσωπο, όσο και τηλεφωνικά ή ακόµα και µέσω 

αλληλογραφίας. Σε κάθε αλληλεπίδραση, οι τραπεζικοί οργανισµοί ορίζουν ένα 

συγκεκριµένο τρόπο συµπεριφοράς. Ο υπάλληλος οφείλει να είναι ευγενικός, να είναι 

πρόθυµος να εξυπηρετήσει, να δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον για τα θέµατα που απασχολούν 

τον πελάτη και να τον συµβουλεύει. Συγκεκριµένα, τα τραπεζικά ιδρύµατα τα τελευταία 

χρόνια έχουν στραφεί στην πελατοκεντρική φιλοσοφία, η οποία περιλαµβάνει την 

συµβουλευτική προσέγγιση της πελατείας (Schwepker, 2003). Στη συµβουλευτική 

προσέγγιση, δηµιουργείται ένα κλίµα εµπιστοσύνης που αποσκοπεί στο αµοιβαίο συµφέρον 

πωλητή και πελάτη. Όπως γίνεται κατανοητό, ο τραπεζικός υπάλληλος δεν έχει ως 

αντικείµενο εργασίας µόνο την εκτέλεση διαδικαστικών εργασιών, αλλά και την πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών της τράπεζας. Για να ακολουθηθεί η συµβουλευτική προσέγγιση, ο 

υπάλληλος οφείλει να κρατήσει µια λεπτή ισορροπία ανάµεσα σε δυο άκρα. Τα φιλικά του 
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αισθήµατα προς τον πελάτη πρέπει να είναι εµφανή, ώστε ο πελάτης να νιώσει οικειότητα και 

εµπιστοσύνη, αλλά παράλληλα χρειάζεται και σοβαρότητα, ώστε ο υπάλληλος να αποπνέει 

επαγγελµατισµό και υπευθυνότητα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ο εργαζόµενος καλείται να 

παρουσιάζεται ευχάριστος, ανεξάρτητα από την συναισθηµατική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται (πχ. αν αντιµετωπίζει κάποιο οικογενειακό πρόβληµα), ανεξάρτητα από την 

κούραση που νιώθει (ο πελάτης που θα προσέλθει το πρωί πρέπει να εξυπηρετηθεί µε τον ίδιο 

τρόπο µε αυτόν που προσέρχεται στο πέρας της βάρδιας) κι ανεξάρτητα από την πίεση που 

δέχεται για τη διεκπεραίωση κι άλλων εργασιών ταυτοχρόνως.  

Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τον συναισθηµατικό µόχθο των συγκεκριµένων 

υπαλλήλων από αυτούς που εργάζονται σε άλλους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών είναι 

αρχικά το πλήθος των αλληλεπιδράσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας υπάλληλος ταµείου 

σε µια µεσαίου µεγέθους τράπεζα εξυπηρετεί κατά µέσο όρο 70 άτοµα ηµερησίως, ενώ ένα 

υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατείας σε ένα κατάστηµα λιανικής περίπου 10 πελάτες 

ηµερησίως. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι ο ρόλος των τραπεζικών 

υπαλλήλων είναι διπλός: και να εκτελούν διαδικαστικές εργασίες και να προωθούν τις 

πωλήσεις. Σκεφτείτε, έναν ταµία, ο οποίος παράλληλα µε µία ανάληψη, στην οποία οφείλει 

να είναι ευγενικός και τυπικός στην τέλεση της συναλλαγής, θα πρέπει να ενηµερώσει και για 

κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία. Κι όλα αυτά µέσα σε ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

ώστε ο πελάτης να είναι ικανοποιηµένος από την ταχεία συναλλαγή αλλά και για να 

αποφευχθεί συνωστισµός από άλλους πελάτες.       

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα χαρακτηριστικά του συναισθηµατικού µόχθου 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα επεισόδια δέσµευσης, δηλαδή την αλληλεπίδραση του 

εργαζοµένου µε τον κάθε πελάτη. Επίσης διαφαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά του 

συναισθηµατικού µόχθου λειτουργούν ως εργασιακές απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται από 

το µοντέλο ΕΑ-Π (Demerouti και συν., 2001). Οι Morris και Feldman (1996) παρουσίασαν 

τον συναισθηµατικό µόχθο όχι ως ένα γενικευµένο φαινόµενο αλλά σαν µια έννοια που 

αποτελείται από τέσσερις επιµέρους διαστάσεις: 1) τη συχνότητα επίδειξης του δέοντος 

συναισθήµατος, 2) την προσοχή στους κανόνες συµπεριφοράς, 3) την ποικιλία 

συναισθηµάτων που απαιτείται να επιδεικνύονται, και 4) τη συναισθηµατική ασυµφωνία, η 

οποία προκύπτει από την υποχρέωση να εκφράσει κάποιος συναισθήµατα, τα οποία δε 
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βιώνονται στην πραγµατικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν δυο διαστάσεις 

του συναισθηµατικού µόχθου και η σχέση τους µε τα επεισόδια δέσµευσης: οι κανόνες 

συµπεριφοράς κι η συναισθηµατική ασυµφωνία.  

 

5.4 Οι Κανόνες Συµπεριφοράς ως Συναισθηµατική Εργασιακή Απαίτηση 

Πολλά κοινωνικά πλαίσια θέτουν κάποιες νόρµες για συναισθηµατικές εκδηλώσεις, οι 

οποίες αποκαλούνται κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς (display rules) (Ekman & 

Friesen, 1975). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν στα άτοµα πώς να αλληλεπιδρούν µε τους 

άλλους µε κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Σε οργανωσιακά πλαίσια, που αφορούν κυρίως 

παροχή υπηρεσιών, τα πρότυπα συµπεριφοράς αποτελούν ξεκάθαρα µια απαίτηση της 

εργασίας. Τόσο σε µικρές, αλλά ιδιαίτερα σε µεγάλες επιχειρήσεις δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην ευγενική διαχείριση των πελατών σε τέτοιο σηµείο ώστε στα πλαίσια του ανταγωνισµού 

η φιλική σχέση µε τους πελάτες να θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτηµα. ∆εν είναι άλλωστε 

τυχαίο, ότι η επιλογή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας δε βασίζεται στην τιµή αλλά στην 

εξυπηρέτηση από τον πωλητή. Για παράδειγµα, η έρευνα της εταιρίας CRMGuru το 

Νοέµβριο του 2003 (Πύλη ∆ικτυωθείτε και Εξελιχθείτε, 2012) έδειξε, ότι το 74% των 

πελατών που διέκοψαν κάποια υπηρεσία ή τη χρήση κάποιου προϊόντος ανέφερε ως κύρια 

αιτία την κακή εξυπηρέτηση. Η δεύτερη αιτία αποµάκρυνσης, µε ποσοστό 32%, ήταν η κακή 

ποιότητα  προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ µόνο το 25% ανέφερε τις υψηλές τιµές. Για το λόγο 

αυτό οι υπάλληλοι εκπαιδεύονται και παρακολουθούνται, για το αν εκδηλώνουν φιλικά 

συναισθήµατα απέναντι στους πελάτες.  

Στο εργασιακό περιβάλλον των τραπεζών, τα πρότυπα επαγγελµατικής συµπεριφοράς 

αφορούν σε γενικές γραµµές στο προφίλ του υπαλλήλου (ευπρεπής και σοβαρή ενδυµασία, 

ευγένεια, σαφήνεια, προθυµία, γνώση του αντικείµενου, διερεύνηση των αναγκών του 

πελάτη), στον τρόπο επικοινωνίας (επίδειξη ευγένειας, ιδιαίτερος τρόπος χαιρετισµού π.χ. 

στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ονοµάτων, συστάσεις κτλ), στην εµφάνιση του χώρου 

εργασίας (συγυρισµένος και τακτοποιηµένος χώρος εργασίας και αναµονής των πελατών). 

Έχει βρεθεί, ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις από την πλευρά των υπαλλήλων σχετίζονται 

θετικά µε την ικανοποίηση των πελατών και την υψηλή βαθµολογία των παρεχόµενων 

υπηρεσιών (Barger & Grandey, 2006. Pugh, 2001).  
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Οι κανόνες συµπεριφοράς έχουν ωστόσο και κάποιο κόστος τόσο στους εργαζόµενους 

όσο και επί του παραγόµενου αποτελέσµατος. Υπάρχουν ευρήµατα που υποστηρίζουν ότι οι 

οργανωσιακοί κανόνες συµπεριφοράς έχουν επιπτώσεις στην κούραση, στην εξουθένωση, 

στην έλλειψη αυθεντικότητας αλλά και στην αποτελεσµατικότητα των υπαλλήλων και την 

επαγγελµατική ικανοποίηση (Brotheridge & Grandey, 2002. Brotheridge & Lee, 2002. 

Grandey, 2003. Schaubroeck & Jones, 2000). Ο υπάλληλος δεν απαιτείται να εξυπηρετεί 

µόνο µε χαµόγελο αλλά επίσης να είναι αποτελεσµατικός και ακριβής. Αυτό σηµαίνει στην 

πραγµατικότητα, ότι ο υπάλληλος καταναλώνει κάποιους από τους διαθέσιµους πόρους του 

στη διαχείριση των συναισθηµάτων του αντί να τους διαθέτει όλους στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη. Πρόσφατες έρευνες µάλιστα προτείνουν ότι οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι 

υπάλληλοι για να ρυθµίζουν τα συναισθήµατα τους καταναλώνουν γνωστικούς πόρους και 

πόρους κινητοποίησης (Goldberg & Grandey, 2007). Για αυτό άλλωστε υπάρχουν κι ενδείξεις 

ότι αυτή η ταυτόχρονη διοχέτευση πόρων επηρεάζει αρνητικά όχι µόνο την εργασιακή 

δέσµευση αλλά και την συνακόλουθη επίδοση του υπαλλήλου στην εργασία του (Rafaeli & 

Sutton, 1990).  

 Συνοψίζοντας, η εργασιακή δέσµευση είναι κυρίως αποτέλεσµα εργασιακών και 

προσωπικών πόρων. Άρα, όταν εµφανίζονται εργασιακές απαιτήσεις όπως οι κανόνες 

συµπεριφοράς δηµιουργείται µια κατάσταση στην οποία, ο εργαζόµενος σπαταλάει τους 

διαθέσιµους πόρους του στη διαχείριση των συναισθηµάτων του αντί να τους καταναλώνει εξ  

ολοκλήρου στις διαδικαστικές πλευρές των καθηκόντων του. Για παράδειγµα, υπάρχει 

εξάντληση πόρων, όταν ο τραπεζικός υπάλληλος προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι ευγενικός 

µε τον πελάτη αντί να εκτελέσει µόνο µια απλή κατάθεση στο ταµείο. Ως εκ τούτου 

υποθέτουµε, ότι η σχέση µεταξύ κανόνων συµπεριφοράς και εργασιακής δέσµευσης θα είναι 

αρνητικά συσχετισµένη. Συγκεκριµένα:  

 

Υπόθεση 4: Οι κανόνες συµπεριφοράς σχετίζονται αρνητικά µε την εργασιακή 

δέσµευση.  

 

5.5 Η Συναισθηµατική Ασυµφωνία ως Συναισθηµατική Εργασιακή Απαίτηση  

 Σύµφωνα µε τους Morris και Feldman (1996), η συναισθηµατική ασυµφωνία αφορά 
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στη σύγκρουση µεταξύ πραγµατικά βιούµενων συναισθηµάτων και συναισθηµάτων που 

απαιτείται να επιδειχθούν µέσα σε έναν οργανισµό. Οι υπάλληλοι ενδέχεται να βιώνουν 

συναισθηµατική ασυµφωνία, όταν τα συναισθήµατα που πρέπει να εκφράσουν σύµφωνα µε 

τους κανόνες συµπεριφοράς αντίκεινται στα πραγµατικά τους συναισθήµατα. Σε 

προηγούµενες µετρήσεις της συναισθηµατικής ασυµφωνίας, οι ερευνητές τη θεωρούσαν ως 

αποτέλεσµα του συναισθηµατικού µόχθου (Adelmann, 1989). Αυτό που καθιστά τη ρύθµιση 

των εκφραζόµενων συναισθηµάτων πιο δύσκολη, είναι ακριβώς εκείνες οι καταστάσεις στις 

οποίες τα πραγµατικά και τα απαιτούµενα συναισθήµατα δεν συµβαδίζουν. Αυτό δεν 

συµβαίνει, όταν τα συναισθήµατα που επιδεικνύονται είναι αληθινά (Leary & Kowalski, 

1990). Για παράδειγµα, απαιτείται λιγότερος συναισθηµατικός κόπος, όταν κάποιος πουλάει 

προϊόντα, στα οποία πιστεύει. Ωστόσο, η παρουσίαση επιθυµητών από την επιχείρηση 

συναισθηµάτων κατά τη διάρκεια συναλλαγών µε τους πελάτες, γίνεται πιο απαιτητική, όταν 

χρειάζεται µεγαλύτερη προσπάθεια να κρύψει κανείς τα πραγµατικά του συναισθήµατα. Για 

αυτό, υπάρχει πολύ περισσότερος µόχθος για µια νοσοκόµα, που πρέπει να εµφανιστεί 

συναισθηµατικά ουδέτερη ή χαρούµενη σε ένα συµπαθή σε αυτήν ασθενή, ο οποίος πεθαίνει.  

Η συναισθηµατική ασυµφωνία επηρεάζεται από διάφορες παραµέτρους, όπως το είδος 

της συναλλαγής. Όταν οι υπάλληλοι είναι εκτός οπτικού πεδίου των πελατών, είναι πιθανό να 

βιώνουν λιγότερη συναισθηµατική ασυµφωνία µιας και µπορούν να εκφράσουν τα αληθινά 

τους συναισθήµατα χωρίς να παραβιάσουν τους κανόνες συµπεριφοράς στο χώρο εργασίας. 

Αντιθέτως, σε δουλειές που απαιτείται πρόσωπο µε πρόσωπο συναλλαγή µε τον πελάτη, είναι 

πιο δύσκολο για τον υπάλληλο να εκτονώσει το πραγµατικό του συναίσθηµα, αν αυτό δε 

συµφωνεί µε τους εργασιακούς κανόνες κι έτσι θα νιώσει µεγαλύτερη συναισθηµατική 

ασυµφωνία. 

Αν περιοριστούµε στο πλαίσιο των τραπεζών, η συναισθηµατική ασυµφωνία είναι 

ιδιαίτερα βαρύνουσα παράµετρος του συναισθηµατικού µόχθου αρχικά διότι το µεγαλύτερο 

πλήθος των αλληλεπιδράσεων είναι πρόσωπο µε πρόσωπο. Αυτό σηµαίνει, ότι είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο για τον υπάλληλο να ελέγξει το συναίσθηµα που νιώθει, ώστε να µη φανεί ούτε στη 

φωνή του ούτε στις κινήσεις του ούτε στον τρόπο της έκφρασης του. ∆εύτερον, η 

µακροχρόνια συνεργασία µε τους πελάτες έχει ως αποτέλεσµα να ξεχωρίζουν οι υπάλληλοι 

ποιοι πελάτες είναι συµπαθείς και ποιοι όχι. Άρα η ασυµφωνία ενός υπαλλήλου θα είναι πολύ 
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έντονη, όταν πρέπει να εξυπηρετήσει έναν πελάτη, τον οποίο δεν εκτιµά. Επιπλέον, βαρύνων 

παράγοντας της γνωστικής ασυµφωνίας αποτελεί η σύγκρουση των πεποιθήσεων του ίδιου 

του υπαλλήλου µε τις τακτικές που εφαρµόζει η τράπεζα σχετικά µε τους πελάτες της. 

Παράδειγµα αποτελεί, η πίεση που πρέπει να ασκήσει ένας υπάλληλος για την είσπραξη µιας 

δόσης, ενώ γνωρίζει ότι ο πελάτης αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας και βρίσκεται σε 

οικονοµική δυσχέρεια.  

Συµπερασµατικά, όσο µεγαλύτερη είναι η αναντιστοιχία µεταξύ βιούµενων και 

απαιτούµενων συναισθηµάτων τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα, ο έλεγχος, η προσπάθεια 

και η προσοχή που απαιτείται από τον εργαζόµενο. Αυτές οι απαιτήσεις προϋποθέτουν την 

επένδυση ενέργειας από πλευράς του εργαζοµένου. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις είναι 

ιδιαίτερα έντονες τότε η ενέργεια των εργαζοµένων θα µειωθεί και θα επέλθει κόπωση. Η 

µετά-ανάλυση των Bono και Vey (2005) έδειξε ότι ο συναισθηµατικός µόχθος σχετίζεται 

θετικά µε την συναισθηµατική εξουθένωση, το στρες ακόµα και µε σωµατικές ενοχλήσεις. Η 

συναισθηµατική ασυµφωνία, ως κοµµάτι του συναισθηµατικού µόχθου, ουσιαστικά 

περιορίζει τον ενθουσιασµό του εργαζοµένου και κατ΄ επέκταση τα θετικά συναισθήµατα του 

για την εργασία του. Ο υπάλληλος που πρέπει να διαχειριστεί τα πραγµατικά του 

συναισθήµατα, ώστε να µην γίνουν αντιληπτά από τον πελάτη, χρησιµοποιεί µεγάλο µέρος 

από τους συναισθηµατικούς του πόρους και τελικά αυτή η συνεχής εξάντληση πόρων, τον 

οδηγεί σε µειωµένη δέσµευση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατυπώνεται η ακόλουθη 

Υπόθεση. 

 

Υπόθεση 5: Η συναισθηµατική ασυµφωνία κατά τη διάρκεια ενός  εργασιακού 

επεισοδίου σχετίζεται αρνητικά µε την εργασιακή δέσµευση.  

 

6. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ  

Ανατρέχοντας στο µοντέλο ΕΑ-Π (Bakker & Demerouti, 2007), οι εργασιακοί και οι 

προσωπικοί πόροι ενισχύουν περισσότερο την εργασιακή δέσµευση σε περιπτώσεις που οι 

εργασιακές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές. Άρα, ο εργαζόµενος κάτω από συνθήκες 

πίεσης, δηλαδή στην προκείµενη περίπτωση κάτω από συνθήκες συναισθηµατικής 

ασυµφωνίας θα κάνει χρήση του πόρου της υποστήριξης από τους συναδέρφους, για να 
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παραµείνει δεσµευµένος. Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε, ότι όταν η συναισθηµατική 

ασυµφωνία είναι έντονη αλλά το περιβάλλον παρέχει πόρους η εργασιακή δέσµευση θα είναι  

ιδιαιτέρως υψηλή. Με βάση αυτή την πρόταση διατυπώνεται η ακόλουθη Υπόθεση:  

 

Υπόθεση 6: Η συναισθηµατική ασυµφωνία κατά τη διάρκεια ενός  εργασιακού 

επεισοδίου ρυθµίζει τη θετική σχέση κοινωνικής υποστήριξης και δέσµευσης, µε 

τέτοιο τρόπο ώστε η σχέση γίνεται πιο θετική κάτω από συνθήκες έντονης 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας.   

 

Πέρα από τη σχέση των εργασιακών πόρων µε τη δέσµευση, η συναισθηµατική 

ασυµφωνία µπορεί να ρυθµίζει και τη σχέση προσωπικών πόρων και δέσµευσης και 

συγκεκριµένα τη σχέση ΣΝ και δέσµευσης. Η Brotheridge (2006) εξέτασε τη σχέση µεταξύ 

της ΣΝ και της εις βάθους προσποίησης (ενός είδους συναισθηµατικής ασυµφωνίας) στο 

χώρο παροχής υπηρεσιών. Βρέθηκε, ότι η ΣΝ δεν προέβλεπε το συναισθηµατικό µόχθο ούτε 

ρύθµιζε τη σχέση µεταξύ απαιτήσεων και συναισθηµατικού µόχθου. Ωστόσο, φάνηκε να 

λειτουργεί προβλεπτικά στο πώς οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονταν τις εργασιακές απαιτήσεις 

και ως εκ τούτου στο είδος του συναισθηµατικού µόχθου που βιωνόταν. Υπάλληλοι µε 

υψηλότερα επίπεδα ΣΝ ήταν πιο πιθανό, να αντιληφθούν την ανάγκη επίδειξης 

συναισθηµάτων ως µέρος της δουλειά τους και να επιδείξουν εις βάθος προσποίηση στη 

δεδοµένη εργασιακή απαίτηση. Εφόσον, λοιπόν, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

υπάρχει σχέση µεταξύ της ΣΝ και της συναισθηµατικής ασυµφωνίας, υποθέτει κανείς πώς ο 

δεσµευµένος υπάλληλος που θα χρειαστεί να εναρµονίζει τα  συναισθήµατα του µε τις 

απαιτήσεις της συναλλαγής είναι πιθανό να βιώσει εργασιακή δέσµευση.  

Για να γίνει ξεκάθαρη αυτή ακριβώς η σχέση µεταξύ προσωπικών πόρων, 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας και εργασιακής δέσµευσης διεξήχθη µια διαχρονική έρευνα 

από τους  Xanthopoulou, Bakker και Fischbach (2012). Ουσιαστικός στόχος της έρευνας 

ήταν να εξεταστεί, αν είναι οι προσωπικοί πόροι αυτοί που µετριάζουν την αρνητική σχέση 

µεταξύ συναισθηµατικής ασυµφωνίας και εργασιακής δέσµευσης (buffering effect) ή αν είναι 

η συναισθηµατική ασυµφωνία που ενδυναµώνει τη θετική σχέση µεταξύ προσωπικών πόρων 

και δέσµευσης (boosting effect). Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τη δεύτερη υπόθεση. Όπως 
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εξηγούν οι συγγραφείς αυτό συµβαίνει διότι σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα ο συναισθηµατικός 

µόχθος οδηγεί τους εργαζόµενους στο να ενεργοποιήσουν την αυτεπάρκεια τους. Για να είναι 

σε θέση να διαχειριστούν το συναισθηµατικό µόχθο οι εργαζόµενοι προτιµούν να 

συσσωρεύουν πόρους, ώστε να παραµένουν δεσµευµένοι, από το να µειώνουν τις 

συναισθηµατικές απαιτήσεις της εργασίας τους.  Βασιζόµενοι σε αυτή τη θεωρητική ανάλυση 

υποθέτουµε: 

 

Υπόθεση 7: Η συναισθηµατική ασυµφωνία που βιώνεται κατά τη διάρκεια ενός  

εργασιακού επεισοδίου ρυθµίζει τη θετική σχέση συναισθηµατικής νοηµοσύνης και 

δέσµευσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε η σχέση αυτή είναι πιο ισχυρή κάτω από συνθήκες 

υψηλής συναισθηµατικής ασυµφωνίας.    

 

6.1 Συναισθηµατική Ασυµφωνία και Κανόνες Συµπεριφοράς στην Πρόβλεψη 

Επεισοδίων δέσµευσης 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, οι κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς είναι 

µια εργασιακή απαίτηση που σχετίζεται θετικά µε τη βίωση συναισθηµατικής ασυµφωνίας. 

Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει και από την έρευνα των Cheung και Tang (2007), οι οποίοι 

βρήκαν ότι η συναισθηµατική ασυµφωνία συσχετίζεται θετικά µε τα επαγγελµατικά πρότυπα 

συµπεριφοράς και την εξουθένωση. Υπάρχει βέβαια ένα σηµαντικό στοιχείο διαφοροποίησης 

µεταξύ των κανόνων επαγγελµατικής συµπεριφοράς: η σαφήνεια. Υπάρχουν κανόνες, οι 

οποίοι έχουν διατυπωθεί ξεκάθαρα (π.χ. όταν τηλεφωνεί ένας πελάτης, δεν πρέπει να 

περιµένει πάνω από τέσσερα χτυπήµατα στη γραµµή) και άλλοι που είναι πιο γενικοί (π.χ. ο 

υπάλληλος οφείλει να είναι ευγενικός). Οι σαφείς κανόνες απαιτούν περισσότερη προσοχή 

και καταβολή ενέργειας από τους γενικούς κανόνες, διότι οι δεύτεροι επιτρέπουν στον 

εργαζόµενο να τους προσαρµόσει στην προσωπικότητα του. Στην έρευνα των Vohs, 

Baumeister και Ciarocco (2005), οι συµµετέχοντες χαρακτήρισαν ως πιο δύσκολη την 

κατάσταση να παρουσιάσουν θετικά τον εαυτό τους σε µια βιντεοσκόπηση σε σχέση µε την 

κατάσταση, όπου τους ζητήθηκε να είναι ο εαυτός τους. Αυτή η έρευνα υποδεικνύει, ότι 

ακόµα και η ρύθµιση της φωνής µας απαιτεί περισσότερη προσπάθεια και προσοχή, από ότι 

όταν υπάρχει ελευθερία κινήσεων. Τα παραπάνω αποδεικνύουν, ότι όταν η συναισθηµατική 
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ασυµφωνία συνδυάζεται µε υψηλά επίπεδα κανόνων συµπεριφοράς η δέσµευση είναι πολύ 

µειωµένη. Με βάση τα παραπάνω, υποθέτουµε:  

 

Υπόθεση 8: Οι κανόνες συµπεριφοράς ενισχύουν την αρνητική σχέση της 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας, που βιώνεται κατά τη διάρκεια ενός  εργασιακού 

επεισοδίου, και της δέσµευσης. ∆ηλαδή, όσο πιο αυστηροί είναι οι κανόνες 

συµπεριφοράς τόσο πιο αρνητική θα είναι η σχέση µεταξύ συναισθηµατικής 

ασυµφωνίας και δέσµευσης.  
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7. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

7.1. ∆ιαδικασία και Συµµετέχοντες  

Για τις ανάγκες της έρευνας προσεγγίστηκαν εργαζόµενοι σε υποκαταστήµατα 

τραπεζών, οι οποίοι απασχολούνται είτε σε θέση ταµία είτε στην εξυπηρέτηση πελατείας. Το 

ερωτηµατολόγιο που αποτελούνταν από 3 µέρη, µοιράστηκε σε 70 εργαζοµένους 

καταστηµάτων διάφορων πόλεων και διαφόρων τραπεζών. Η χορήγηση του 

ερωτηµατολογίου έγινε µετά από σχετική γνωστοποίηση στους διευθυντές των 

συγκεκριµένων υποκαταστηµάτων. Από αυτούς τους εργαζόµενους που προσεγγίστηκαν, 

συµµετείχαν τελικά στην έρευνα οι 35 (ποσοστό απαντητικότητας 50%). Η ανωνυµία των 

συµµετεχόντων ήταν διασφαλισµένη. Στο πρώτο µέρος της έρευνας, οι εργαζόµενοι 

καλούνταν  να απαντήσουν σε ένα γενικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο µετρούσε δηµογραφικά 

στοιχεία, συναισθηµατική νοηµοσύνη και κανόνες συµπεριφοράς. Το δεύτερο µέρος της 

έρευνας ήταν ένα ηµερολόγιο, το οποίο οι εργαζόµενοι έπρεπε να συµπληρώσουν 5 φορές 

µέσα στην ίδια ηµέρα µετά από πεντάλεπτες ή µεγαλύτερης διάρκειας συναλλαγές µε 

πελάτες. Σε κάθε ένα από τα πέντε τµήµατα του οι ερωτώµενοι καλούνταν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που σχετίζονταν µε την συναισθηµατική ασυµφωνία, την υποστήριξη από τους 

συναδέρφους και τη δέσµευση τους πάντα σε σχέση µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή. Στο 

τέλος της ηµέρας ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο 

που αφορούσε την κούραση τους από ολόκληρη την εργασιακή ηµέρα. Είναι σηµαντικό να 

σηµειωθεί, ότι τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από το τρίτο τµήµα της έρευνας δε 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση.  

Το τελικό δείγµα (N = 35) αποτελούνταν από 13 άνδρες (37%) και 22 γυναίκες (63%). 

Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν τα 35 έτη (SD = 8,03)  και ο µέσος χρόνος 

προϋπηρεσίας τους ανέρχονταν σε 6,6 έτη (SD = 6,44). Το σύνολο των εργαζοµένων 

απασχολούνταν µε πλήρες ωράριο, το οποίο ανέρχονταν κατά µέσο όρο σε 39 ώρες (SD = 

3,54) εβδοµαδιαίως βάσει σύµβασης εργασίας, ενώ οι πραγµατικές ώρες εργασίας 

ανέρχονταν κατά µέσο όρο σε 41 (SD = 3,76). Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ανέφεραν 

ότι µένουν µόνοι στο σπίτι χωρίς παιδιά (28%). Οι 12 από τους 35 συµµετέχοντες (34%) 

είχαν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και οι 11 από τους 35 είχαν απολυτήριο Λυκείου (31,4%). 
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Ο βαθµός των ερωτηθέντων µέσα στην τράπεζα ήταν στην πλειοψηφία «υπάλληλος» (71%) 

ωστόσο υπήρχαν και συµµετέχοντες µε εποπτικό ρόλο (προϊστάµενοι, υποδιευθυντές και 

διευθυντές). Συνολικά καταγράφηκαν 158 αλληλεπιδράσεις µε πελάτες, µέγεθος που 

αναλογεί σε 4,5 συναλλαγές ανά εργαζόµενο. 

 

7.2 Ψυχοµετρικά Εργαλεία 

 

Γενικό Ερωτηµατολόγιο 

Κανόνες Συµπεριφοράς. Οι κανόνες συµπεριφοράς στο χώρο της εργασίας 

µετρήθηκαν µε τη κλίµακα των Diefendorff, Croyle και Gosserand (2005). Η κλίµακα αυτή 

αποτελείται από 7 προτάσεις, όπως για παράδειγµα «Μέρος της δουλειάς είναι να κάνω τον 

πελάτη να αισθάνεται όµορφα». Για τη µέτρηση αυτών των προτάσεων χρησιµοποιήθηκε 

πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert, από (1) = ποτέ έως (5) = πάντα. Η κλίµακα αυτή 

περιλαµβάνει µια ανεστραµµένη ερώτηση («∆εν απαιτείται από µένα να εκφράζω θετικά 

συναισθήµατα προς τους πελάτες ως κοµµάτι της δουλειάς µου»). Μετά από αντιστροφή της 

βαθµολογίας της συγκεκριµένης πρότασης ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν  Cronbach’s alpha = 

0,70.  

 Συναισθηµατική Νοηµοσύνη. Για τη µέτρηση της ΣΝ των εργαζοµένων 

χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Wong και Law (2002) που αποτελείται από 16 προτάσεις µε 

δυνατότητα απάντησης από το 1 έως το 7, όπου το 1 εκφράζει την απόλυτη διαφωνία και το 7 

την απόλυτη συµφωνία µε την πρόταση. Ανά τετράδα οι προτάσεις της κλίµακας 

αντιπροσωπεύουν και τις τέσσερεις διαστάσεις της ΣΝ: 1) την αντίληψη των ίδιων 

συναισθηµάτων (π.χ. «Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνοµαι πραγµατικά.»), 2) την 

κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων (π.χ. «Πάντα µπορώ να καταλάβω πως 

αισθάνονται οι φίλοι µου µε βάση την συµπεριφορά τους»), 3) τη διαχείριση των 

συναισθηµάτων (π.χ. «Μπορώ µε την λογική να ελέγξω τον θυµό µου και να ανταπεξέλθω τις 

δυσκολίες») και 4) τη χρήση συναισθηµάτων (π.χ. «Είµαι ένα άτοµο µε ισχυρά κίνητρα»). Ο 

τελικός δείκτης αξιοπιστίας της κλίµακας υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha=0,89.  

 ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά. Στο γενικό ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκαν µια σειρά 

από δηµογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο των ερωτώµενων, η ηλικία, η προϋπηρεσία 
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τους στο συγκεκριµένο οργανισµό, οι σπουδές τους και η οικογενειακή τους κατάσταση.   

 

Ηµερολόγιο Επεισοδίων  

 Κοινωνική Υποστήριξη. Για τη µέτρηση της υποστήριξης από τους συναδέλφους 

χρησιµοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις από την κλίµακα των Xanthopoulou και συν. (2007), η 

οποία αναφέρεται στο γενικό χαρακτηριστικό της υποστήριξης. Ωστόσο για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας οι ερωτήσεις προσαρµόστηκαν, ώστε να αναφέρονται στα χαρακτηριστικά 

της κάθε αλληλεπίδρασης. Παράδειγµα αποτελεί η πρόταση: «Κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης, σας βοήθησαν οι συνάδελφοί σας, αν τους το ζητήσατε;». Οι εργαζόµενοι 

µπορούσαν να δηλώσουν το βαθµό της συµφωνίας τους µε τις προτάσεις διαλέγοντας από το 

(1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα έως (7) = ναι, συµφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης αξιοπιστίας 

ανέρχεται σε Cronbach’s alpha = 0,94.  

 Συναισθηµατική Ασυµφωνία. Η συναισθηµατική ασυµφωνία των εργαζοµένων 

µετρήθηκε σε µια επταβάθµια κλίµακα τύπου Lickert, όπου το (1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα 

έως και το (7) = ναι, συµφωνώ απόλυτα. Οι προτάσεις αντλήθηκαν από την κλίµακα των 

Xanthopoulou και συν. (υπό δηµοσίευση), αφού πρώτα προσαρµόστηκαν ώστε να 

ανταποκρίνονται στη φύση κάθε µεµονωµένης συναλλαγής. Χαρακτηριστική πρόταση 

αποτελεί: «έπρεπε να εκφράσετε συγκεκριµένα συναισθήµατα, τα οποία διέφεραν από το πώς 

αισθανόσασταν κατά τη διάρκεια της συναλλαγής;». Η αξιοπιστία της κλίµακας ανέρχεται σε 

Cronbach’s alpha = 0,88. 

 Εργασιακή ∆έσµευση. Για τη µέτρηση της εργασιακής δέσµευσης χρησιµοποιήθηκαν 

ερωτήσεις από την κλίµακα του Schaufeli και συν. (2002), η οποία προσαρµόστηκε ώστε να 

αποδώσει τα χαρακτηριστικά της κάθε αλληλεπίδρασης. Συγκεκριµένα για κάθε διάσταση 

της εργασιακής δέσµευσης έγινε χρήση 2 προτάσεων, που µετρούν την κάθε µία ξεχωριστά. 

Έτσι, για τη διάσταση του σθένους χρησιµοποιήθηκαν προτάσεις όπως: «Κατά τη διάρκεια 

της αλληλεπίδρασης, ένιωσα να πληµµυρίζω από ενεργητικότητα», για τη διάσταση της 

απορρόφησης: «ήµουν εντελώς απορροφηµένος/η στην εργασία µου» και για τη διάσταση 

της αφοσίωσης: «η εργασία µου µε ενέπνευσε». Η αξιοπιστία της κλίµακας υπολογίστηκε σε 

Cronbach’s alpha = 0,86. Οι απαντήσεις δίνονταν σε µια κλίµακα τύπου από το 1 έως το 7, 

όπου (1) διαφωνώ απόλυτα και  (7) συµφωνώ απόλυτα.  
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

8.1 Περιγραφική Στατιστική 

Οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές της 

έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η συναισθηµατική ασυµφωνία της αλληλεπίδρασης 

ήταν χαµηλά αλλά στατιστικά σηµαντικά συσχετισµένη µε την εργασιακή δέσµευση ( r = 

0,312, p < 0,01). 

 

Πίνακας 1 

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις ανάµεσα στις µεταβλητές της έρευνας (N =158)  

Μεταβλητές Μ.Ο Τ.Α 1 2 3 4 5 
1.Κανόνες συµπεριφοράς  3,99 0,47 -     

2.Συναισθηµατική νοηµοσύνη 5,21 0,73 ,15 -    

3.Κοινωνική υποστήριξη αλληλεπίδρασης  5,62 1,52 -,022 ,22* -   

4.Εργασιακή δέσµευση αλληλεπίδρασης 4,43 1,69 -,00 ,04 ,14 -  

5.Συναισθηµατική ασυµφωνία αλληλεπίδρασης  2,46 1,35 ,07 -,16* -,27** -,31** - 

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 

 

8.2 Εξέταση Υποθέσεων 

Σύµφωνα µε την Υπόθεση 1, αναµενόταν ότι η εργασιακή δέσµευση θα εµφανίζει 

στατιστικά σηµαντική διακύµανση από τη µία αλληλεπίδραση στην άλλη. Για να εξεταστεί 

αυτή η υπόθεση, υπολογίστηκε η intra-class συσχέτιση (ρ) µε βάση τον τύπο: ρ= [MS(A)- 

MS(error)] / [MS(A) + (n-1) x MS (error)]. Για να υπολογίσουµε τον τύπο αυτό, 

πραγµατοποιήθηκε µια ανάλυση διακύµανσης (ΑΝΟVA) µε εξαρτηµένη µεταβλητή την 

εργασιακή δέσµευση και ανεξάρτητη τον αριθµό των υπαλλήλων. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης διακύµανσης χρησιµοποιήθηκαν στο τύπο ρ = [9,27-1,039] / [9,27+3,51x1,039] = 

0,64. Αυτό δηλώνει, ότι το 64% της διακύµανσης της εργασιακής δέσµευσης της 

αλληλεπίδρασης εξηγείται από τη διακύµανση µεταξύ ατόµων ενώ το υπόλοιπο 36% της 

διακύµανσης εξηγείται από τη διαφοροποίηση εντός ατόµων, γεγονός το οποίο  επιβεβαιώνει 

την Υπόθεση 1.  
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Πριν προχωρήσουµε στην εξέταση των υπόλοιπων Υποθέσεων, πραγµατοποιήθηκαν 

µια σειρά από διαδικασίες σχετικά µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Αρχικά, οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές που µετρήθηκαν σε επίπεδο επεισοδίων (δηλ. κοινωνική υποστήριξη και 

ασυµφωνία) κεντροποιήθηκαν στο µέσο όρο του κάθε ατόµου, έτσι ώστε να αποτυπώνουν 

ένδο-ατοµικές διακυµάνσεις. Επίσης, επειδή οι αναλύσεις περιλαµβάνουν και εξέταση 

αλληλεπιδράσεων, όλες οι εξαρτηµένες µεταβλητές µετατράπηκαν σε Ζ-τιµές. Για τον 

υπολογισµό των αλληλεπιδράσεων κατασκευάστηκαν νέες µεταβλητές που προέκυψαν από 

τον πολλαπλασιασµό των δύο ανεξάρτητων µεταβλητών (Ζ-τιµές) που αφορούσαν τη κάθε 

αλληλεπίδραση.  

Οι Υποθέσεις 2-5, που πρότειναν τη θετική σχέση της υποστήριξης από τους 

συναδέρφους κατά τη διάρκεια ενός εργασιακού επεισοδίου (Υπόθεση 2) και της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Υπόθεση 3) µε την εργασιακή δέσµευση της αλληλεπίδρασης 

και αντίστοιχα την αρνητική της σχέση µε τους κανόνες συµπεριφοράς (Υπόθεση 4) και τη 

συναισθηµατική ασυµφωνία κατά τη διάρκεια του εργασιακού επεισοδίου (Υπόθεση 5) 

εξετάστηκαν ταυτόχρονα µε µία ανάλυση παλινδρόµησης. Συγκεκριµένα, εισάγαµε ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές τις τυπικές τιµές της κοινωνικής υποστήριξης, της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, των κανόνων συµπεριφοράς και της συναισθηµατικής ασυµφωνίας. Ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή ορίστηκε η συνολική δέσµευση του εργαζόµενου για κάθε επεισόδιο. 

Από την ανάλυση προέκυψε στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση µόνο µεταξύ της 

δέσµευσης και της συναισθηµατικής ασυµφωνίας των επεισοδίων, επιβεβαιώνοντας έτσι 

µόνο την Υπόθεση 5 και απορρίπτοντας τις Υποθέσεις 2,3,4. Μάλιστα, η συγκεκριµένη 

ανεξάρτητη µεταβλητή ελέγχθηκε και ως προς την πολυσυγραµµικότητα της, πρόβληµα το 

οποίο δεν ανέκυψε καθώς ο δείκτης ανοχής πλησίαζε τη µονάδα (tolerance= 0,91). Τα 

συνολικά αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  
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Πίνακας 2 

Αποτελέσµατα Ιεραρχικής παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις πόρων και απαιτήσεων στην 

εργασιακή δέσµευση της αλληλεπίδρασης (N = 158) 

Εργασιακή δέσµευση αλληλεπίδρασης  

βήµα Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

1 Κανόνες Συµπεριφοράς 0,19* 1,98 ,02 1,16 

 ΣΝ -0,09 -,86   

2 Συναισθηµατική ασυµφωνία  -0,34*** -3,63 ,11 6,65** 

 Κοινωνική Υποστήριξη -0,04 -0,41   

Σηµείωση. ΣΝ = Συναισθηµατική Νοηµοσύνη, * p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 

 

Με βάση την 6η Υπόθεση η συναισθηµατική ασυµφωνία κατά τη διάρκεια ενός  

εργασιακού επεισοδίου ρυθµίζει τη θετική σχέση κοινωνικής υποστήριξης και δέσµευσης. Με 

µια ανάλυση ιεραρχικής παλινδρόµησης εξετάστηκε αρχικά η κύρια επίδραση της 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας και της κοινωνικής υποστήριξης ξεχωριστά και έπειτα η 

αλληλεπίδρασή τους. Το αποτέλεσµα βρέθηκε να είναι στατιστικά µη σηµαντικό (p= ,09) και 

εµφανίζεται στον Πίνακα 3.  

 

 Πίνακας 3 

Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Παλινδρόµησης: Κύριες Επιδράσεις και Αλληλεπίδραση 

Συναισθηµατικής Ασυµφωνίας και Κοινωνικής Υποστήριξης  (N = 158). 

Εργασιακή δέσµευση αλληλεπίδρασης  

Βήµα Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

1 Συναισθηµατική ασυµφωνία  -,34***  -3,78 0,10 6,27** 

 Κοινωνική υποστήριξη   ,15 1,10   

2 Συναισθηµατική ασυµφωνία x 

Κοινωνική υποστήριξη 

,24 1,72 0,002 2,96 

Σηµείωση. * p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 
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Η ίδια διαδικασία ανάλυσης ιεραρχικής παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε για την 

εξαγωγή αποτελεσµάτων για τις Υποθέσεις 7 και 8. Τα αποτελέσµατα για την  Υπόθεση 7 

σύµφωνα µε την οποία, η συναισθηµατική ασυµφωνία, που βιώνεται κατά τη διάρκεια ενός 

εργασιακού επεισοδίου, ρυθµίζει τη θετική σχέση ΣΝ και δέσµευσης δε βρέθηκαν να είναι 

στατιστικά σηµαντικά (p = 0,221) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

 

Πίνακας 4 

Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Παλινδρόµησης: Κύριες Επιδράσεις και Αλληλεπίδραση 

Συναισθηµατικής Ασυµφωνίας και Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης  (N = 158). 

 

Εργασιακή δέσµευση αλληλεπίδρασης  

Βήµα Μεταβλητές β t ∆R2 ∆F 

1 Συναισθηµατική ασυµφωνία -,35***  -3,87 0,15 11,16*** 

 ΣΝ -,19 -1,07   

2 Συναισθηµατική ασυµφωνία Χ 

ΣΝ 

-,22 -1,23 0,01 1,51 

Σηµείωση. *p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 

 

Στην εξέταση της 8ης Υπόθεσης, η οποία προτείνει, ότι υπάρχει στατιστικώς 

σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ της συναισθηµατικής ασυµφωνίας και των κανόνων 

συµπεριφοράς στο επίπεδο εργασιακής δέσµευσης βρέθηκε, ότι η αλληλεπίδραση των δυο 

µεταβλητών είναι µη στατιστικά σηµαντική (p=0,375). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5. Συνολικά λοιπόν οι Υποθέσεις 6, 7, 8 απορρίπτονται καθώς δε βρέθηκε σε 

καµία περίπτωση στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των προτεινόµενων 

µεταβλητών. 
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Πίνακας 5 

Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Παλινδρόµησης: Κύριες Επιδράσεις και Αλληλεπίδραση 

Συναισθηµατικής Ασυµφωνίας και Κανόνων Συµπεριφοράς  (N = 158). 

Εργασιακή δέσµευση αλληλεπίδρασης  

Βήµα Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

1 Συναισθηµατική ασυµφωνία  -,41***  -4,98 0,17 13,07*** 

 Κανόνες συµπεριφοράς -,02 ,10   

2 Συναισθηµατική ασυµφωνία 

Χ κανόνες συµπεριφοράς 

-,13 -,89 0,005 0,79 

Σηµείωση. * p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 

 

8.3. Εναλλακτικές Αναλύσεις 

Εξ αιτίας του γεγονότος ότι δε βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 

ΣΝ και την εργασιακή δέσµευση, έγινε µια δεύτερη ανάλυση σε επίπεδο των επιµέρους 

στοιχείων τόσο της δέσµευσης όσο και της ΣΝ. Σε σχέση µε τη ΣΝ αρχικά υπολογίστηκε ο 

µέσος όρος των 4 προτάσεων του ερωτηµατολογίου που αντιπροσώπευαν την κάθε διάσταση: 

την αντίληψη των ίδιων συναισθηµάτων, την κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων, τη 

διαχείριση των συναισθηµάτων και τη χρήση συναισθηµάτων. Η ίδια διαδικασία 

ακολουθήθηκε για τις διαστάσεις της δέσµευσης του επεισοδίου: σθένος, αφοσίωση και 

απορρόφηση. Η ανάλυση συσχέτισης έδωσε µια στατιστικά σηµαντική σχέση µόνο µεταξύ 

σθένους και κατανόησης συναισθηµάτων των άλλων (r=0,17, p<0,05). Κατόπιν όλες οι τιµές 

των µεταβλητών µετατράπηκαν σε σταθµισµένες τιµές και έγιναν τρεις αναλύσεις 

παλινδρόµησης, στις οποίες κάθε φορά εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν και µια διάσταση της 

δέσµευσης ενώ ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν οι τέσσερεις διαστάσεις της ΣΝ. Αναφορικά µε 

την απορρόφηση, οι αναλύσεις δεν έδειξαν καµία στατιστικώς σηµαντική σχέση (∆F =1,93, 

∆R2 =0,05, p=0,11). Ωστόσο, τόσο για την αφοσίωση όσο και για το σθένος όλες οι 

διαστάσεις της ΣΝ είχαν στατιστικά σηµαντική επίδραση, εκτός από τη διάσταση “χρήση 

συναισθηµάτων”. Επιπλέον, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ όλες οι διαστάσεις της 

ΣΝ σχετίζονται θετικά µε τη δέσµευση, η αντίληψη ίδιων συναισθηµάτων σχετίζεται 
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αρνητικά. Τα αποτελέσµατα για τις διαστάσεις της αφοσίωσης και του σθένους 

παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες.  

  

Πίνακας 6      

Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την Αφοσίωση της 

αλληλεπίδρασης (Ν=154). 

Αφοσίωση αλληλεπίδρασης  

Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

Αντίληψη ίδιων συναισθηµάτων  -,46***  -4,60 ,17 7,38*** 

Κατανόηση συναισθηµάτων άλλων ,33** 3,12   

∆ιαχείριση συναισθηµάτων ,35***  -,89   

Χρήση συναισθηµάτων -,18 -1,78   

Σηµείωση. * p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 
 

Πίνακας 7 

Αποτελέσµατα Ιεραρχικής Παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή το Σθένος της 

αλληλεπίδρασης (Ν=156). 

Σθένος αλληλεπίδρασης  

Μεταβλητές  β t ∆R2 ∆F 

Αντίληψη ίδιων συναισθηµάτων  -,35***  -3,38 ,11 4,74*** 

Κατανόηση συναισθηµάτων άλλων ,32** 2,97   

∆ιαχείριση συναισθηµάτων ,25** 2,48   

Χρήση συναισθηµάτων -,15 1,45   

Σηµείωση. * p < .05,  ** p < .01, *** p < .001 
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Το αντικείµενο της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο δύναται η 

εργασιακή δέσµευση ενός εργαζοµένου να µεταβάλλεται εντός µια εργασιακής ηµέρας. Ήταν 

δηλαδή ζητούµενο να εξεταστεί κατά πόσο η εργασιακή δέσµευση έχει στοιχεία σταθερού 

χαρακτηριστικού ή εάν αλλάζει ένδο-ατοµικά, σε µικρά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τα 

συνεχώς µεταβαλλόµενα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, 

µετρήθηκαν τα επίπεδα της εργασιακής δέσµευσης κατά τη διάρκεια διαφορετικών 

αλληλεπιδράσεων µε πελάτες σε µια εργασιακή µέρα. Για να εξηγηθούν οι αλλαγές στα 

επίπεδα της εργασιακής δέσµευσης, προκρίθηκαν κάποιες µεταβλητές που έχουν ήδη 

µελετηθεί κι αποδειχθεί ότι σχετίζονται µε αυτήν, µε βάση το µοντέλο ΕΑ-Π (Bakker & 

Demerouti, 2007). Η υποστήριξη από τους συναδέρφους και η ΣΝ των εργαζοµένων 

επιλέχθηκαν ως µεταβλητές που σχετίζονται θετικά µε την εργασιακή δέσµευση, ενώ οι 

κανόνες συµπεριφοράς και η συναισθηµατική ασυµφωνία επιλέχθηκαν ως µεταβλητές που 

σχετίζονται αρνητικά µε την εργασιακή δέσµευση. Εξ αυτών, µόνο η συναισθηµατική 

ασυµφωνία που νιώθει ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια µιας αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη 

βρέθηκε να επηρεάζει αρνητικά τη δέσµευσή του. 

 

9.1. Ένδο-ατοµικές ∆ιακυµάνσεις σε Επεισόδια ∆έσµευσης 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν, ότι ένα µεγάλο ποσοστό της διακύµανσης της 

εργασιακής δέσµευσης εξηγείται από τα χαρακτηριστικά των ατόµων αλλά περίπου το ένα 

τρίτο της διακύµανσης εξηγείται (ένδο-ατοµικά) από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της 

αλληλεπίδρασης. Η αναλογία αυτή µας τονίζει ουσιαστικά το γεγονός ότι τελικά η εργασιακή 

δέσµευση δεν αποτελεί µόνο ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιείται από το ένα άτοµο στο 

άλλο, αλλά µπορεί να πάρει και τη µορφή µιας κατάστασης που διακυµαίνεται κι εντός του 

ιδίου ατόµου. Αυτό που έρχεται να προσθέσει η παρούσα έρευνα στις υφιστάµενες, που ήδη 

αποδέχονται τη δέσµευση και ως κατάσταση πέρα από χαρακτηριστικό (Sonnentag, 2003), 

είναι το γεγονός  ότι ο χρόνος της διακύµανσης της δέσµευσης έχει συντµηθεί και πέραν του 

χρονικού διαστήµατος της µιας ηµέρας. ∆ηλαδή, η µέχρι τώρα βιβλιογραφία έχει εξετάσει 

την αυξοµείωση των επιπέδων της δέσµευσης από ηµέρα σε ηµέρα (Xanthopoulou, Bakker, 
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Demerouti & Schaufeli, 2009. Xanthopoulou και συν., 2008) ή άλλα σύντοµα διαστήµατα 

όπως από εβδοµάδα σε εβδοµάδα (Bakker & Bal, 2010). Η παρούσα έρευνα πρότεινε ότι η 

δέσµευση δύναται να εναλλάσσεται και από το ένα εργασιακό επεισόδιο στο άλλο, καθώς οι 

εξωτερικές συνθήκες αλλάζουν. Ιδιαίτερο ρόλο µάλιστα παίζει ο ίδιος ο πελάτης που 

εµπλέκεται σε κάθε επεισόδιο.    

 

9.2. Ο Ρόλος των Πόρων και των Απαιτήσεων για τα Επεισόδια ∆έσµευσης  

Ο δεύτερος βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ακολουθήσει τις βασικές 

υποθέσεις του µοντέλου ΕΑ-Π (Bakker & Demerouti, 2007) για να εξηγήσει τα επεισόδια 

δέσµευσης. Το γεγονός ότι η εργασιακή δέσµευση µεταβάλλεται από το ένα εργασιακό 

επεισόδιο στο άλλο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, επιτείνει ακόµη περισσότερο τη σηµασία 

των εξωτερικών παραγόντων στη διαµόρφωση της. Η βαρύτητα στην παρούσα έρευνα 

δόθηκε στη µεταβλητή της συναισθηµατικής ασυµφωνίας, καθώς φαίνεται, ότι είναι ένας 

παράγοντας του εργασιακού περιβάλλοντος, ο οποίος µπορεί να µεταβάλλει τα επίπεδα της 

δέσµευσης των εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η συναισθηµατική 

ασυµφωνία είναι ένας είδος συναισθηµατικής απαίτησης αρνητικά σχετιζόµενης µε τη 

δέσµευση, που απαντάται συχνά στα εργασιακά περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών και 

µάλιστα σε περιβάλλοντα όπως οι τράπεζες, όπου η επαφή µε τον πελάτη είναι στο 

µεγαλύτερο ποσοστό της πρόσωπο µε πρόσωπο. Η υπόθεση, ότι η συναισθηµατική 

ασυµφωνία µειώνει τη βιούµενη δέσµευση σε κάθε επεισόδιο, επιβεβαιώθηκε σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις, διότι ο εργαζόµενος καταναλώνει προσωπικούς και εργασιακούς πόρους για να 

διαχειριστεί και να συγκαλύψει τα αρνητικά του συναισθήµατα, ώστε να προβάλλει µια 

θετική εικόνα στον πελάτη που εξυπηρετεί.  

 Αντιθέτως, οι υπόλοιπες υποθέσεις που πρότειναν ότι η υποστήριξη από τους 

συναδέρφους, η συναισθηµατική νοηµοσύνη του εργαζόµενου και οι κανόνες συµπεριφοράς 

επηρεάζουν τα επίπεδα δέσµευσης του κάθε επεισοδίου δεν επιβεβαιώθηκαν. Όσον αφορά 

την υποστήριξη από τους συναδέρφους µια πρώτη σκέψη ήταν, ότι ενδεχοµένως το δείγµα να 

µην ήταν ενδεικτικό αφού από τις 158 αλληλεπιδράσεις που έλαβαν χώρα, στις 40 η 

απάντηση ήταν ότι δεν έκαναν χρήση της συναδερφικής υποστήριξης, διότι δεν απαιτήθηκε. 

Έτσι, οι απαντήσεις για τη συγκεκριµένη µεταβλητή µειώθηκαν κατά ¼, γεγονός που 
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περιόρισε κατά πολύ τη διακύµανση των τιµών της µεταβλητής.  

Σχετικά µε την συναισθηµατική νοηµοσύνη το αποτέλεσµα είναι αντίθετο µε την έως 

τώρα γνωστή βιβλιογραφία. Η Sonnetag και συν. (2010) µάλιστα έχουν προτείνει, ότι οι 

προσωπικοί πόροι αποτελούν τους πιο κοντινούς παράγοντες επιρροής της κατάστασης της 

εργασιακής δέσµευσης, διότι µετατρέπουν τα οφέλη των εργασιακών πόρων σε αυξηµένη 

κινητοποίηση. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης του αποτελέσµατος διαχωρίστηκε η ΣΝ και 

η εργασιακή δέσµευση στις παραµέτρους τους. Μελετήθηκε έτσι η συσχέτιση των 

διαστάσεων του σθένους, της αφοσίωσης και της απορρόφησης µε την αντίληψη των ίδιων 

συναισθηµάτων, την κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων, τη διαχείριση των 

συναισθηµάτων και τη χρήση συναισθηµάτων. Στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα 

βρέθηκαν µόνο για το σθένος και την αφοσίωση αλλά όχι και για την απορρόφηση. Μάλιστα 

το σθένος και η αφοσίωση φαίνεται να σχετίζονται µε όλες τις διαστάσεις της ΣΝ εκτός από 

τη “χρήση συναισθηµάτων”. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ενώ οι τρείς διαστάσεις 

της ΣΝ σχετίζονται θετικά µε τις διαστάσεις της εργασιακής δέσµευσης, η διάσταση της 

“αντίληψης ίδιων συναισθηµάτων” σχετίζεται αρνητικά. Κυρίως σε εργασιακά επεισόδια µε 

έντονη συναισθηµατική ασυµφωνία, το συγκεκριµένο εύρηµα καταδεικνύει το εξής: η 

ικανότητα του υπαλλήλου να βιώνει και να καταλαβαίνει τα αρνητικά συναισθήµατα του για 

ένα πελάτη µειώνει τα επίπεδα της δέσµευσης του, ανεξάρτητα από τις περαιτέρω ικανότητες 

του να διαχειρίζεται τα συναισθήµατα του ή να βάζει τον εαυτό του στη θέση του πελάτη. 

Φαίνεται ουσιαστικά ότι οι διαστάσεις της ΣΝ επηρεάζουν η κάθε µια µε το δικό της τρόπο 

διάφορες καταστάσεις, όπως στην παρούσα περίπτωση τη δέσµευση.  

Πέρα από τις υποθέσεις των κύριων επιδράσεων, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν 

µια σειρά από αλληλεπιδράσεις. Συγκεκριµένα, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι σε συνθήκες 

υψηλής συναισθηµατικής ασυµφωνίας, η υποστήριξη των συναδέρφων και η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη θα οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα δέσµευσης καθώς και ότι η συναισθηµατική 

ασυµφωνία θα σχετίζεται πιο αρνητικά µε τη δέσµευση, όταν θα υπάρχουν αυστηροί κανόνες 

συµπεριφοράς. Και οι τρεις υποθέσεις αλληλεπίδρασης εξετάστηκαν µε το µοντέλο 

ιεραρχικής παλινδρόµησης αφού πρώτα έγινε ανάλυση της κάθε κύριας επίδρασης χωριστά. 

Ωστόσο καµία από τις υποθέσεις αλληλεπίδρασης δεν επιβεβαιώθηκε. Γιατί όµως η 

συναισθηµατική ασυµφωνία να µη ρυθµίζει τη σχέση της υποστήριξης και της ΣΝ µε τη 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

41 

δέσµευση; Ανακαλώντας µάλιστα την πρόταση του µοντέλου EA-Π (Bakker & Demerouti, 

2007), ότι η ύπαρξη υψηλών απαιτήσεων ενισχύει τη θετική σχέση πόρων και δέσµευσης, οι 

υποθέσεις αλληλεπίδρασης θα έπρεπε να έχουν επιβεβαιωθεί. Εξετάζοντας ωστόσο πιο 

προσεκτικά τις µετρήσεις της συναισθηµατικής ασυµφωνίας, έγινε εµφανές το εξής: ίσως η 

συναισθηµατική ασυµφωνία που βίωσαν οι υπάλληλοι στα πλαίσια των συγκεκριµένων 

συναλλαγών να µην ήταν τόσο µεγάλη ώστε να υπάρξει έντονη αλληλεπίδραση µεταξύ ΣΝ 

και συναισθηµατικής ασυµφωνίας. Όντως ο µέσος όρος της συναισθηµατικής ασυµφωνίας 

των επεισοδίων ήταν 2,49 (SD=0,89) και µάλιστα η µέγιστη βαθµολογία που δόθηκε ήταν 5 

ενώ το µέγιστο της κλίµακας ήταν 7. 

Συνολικά, το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώθηκε καµία από τις υποθέσεις για κύρια 

επίδραση των µεταβλητών εκτός από τη συναισθηµατική ασυµφωνία και επίσης καµία 

υπόθεση για αλληλεπιδράσεις µεταξύ µεταβλητών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, παρά τους 

περιορισµούς που υπήρχαν στην παρούσα έρευνα, ίσως η εργασιακή δέσµευση ως κατάσταση 

να είναι κάτι διαφορετικό από την εργασιακή δέσµευση ως χαρακτηριστικό. Ίσως δηλαδή οι 

εργασιακοί και προσωπικοί πόροι που επηρεάζουν την εργασιακή δέσµευση ως 

χαρακτηριστικό να µην παίζουν όλοι τον ίδιο ρόλο και στη δηµιουργία της εργασιακής 

δέσµευσης ως κατάστασης. Άλλωστε η πρόταση, ότι αυτά τα δύο µεγέθη διαφοροποιούνται 

κατάτι µεταξύ τους έχει ήδη διατυπωθεί (Xanthopoulou & Bakker, υπό δηµοσίευση). Η 

εργασιακή δέσµευση ως χαρακτηριστικό ορίζεται από τους συγγραφείς, ως ο τρόπος µε τον 

οποίο οι δεσµευµένοι υπάλληλοι αισθάνονται σε σχέση µε την εργασία τους γενικά, για 

µεγάλες χρονικές περιόδους. Αντίθετα, η εργασιακή δέσµευση ως κατάσταση αναφέρεται σε 

µια νοητική κατάσταση που υπάρχει µια δεδοµένη στιγµή και διακυµαίνεται εντός του 

ατόµου σε µικρά χρονικά διαστήµατα. Μάλιστα, οι συγγραφείς τονίζουν ότι βασικό στοιχείο 

αυτής της διακύµανσης είναι η συνεχής αλληλεπίδραση µε τον πελάτη, δίνοντας έτσι το 

στίγµα πως διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα παρέχουν διαφορετική διακύµανση στη 

δέσµευση των υπαλλήλων.  

Πάντως σε γενικές γραµµές, η παρούσα εργασία επιβεβαίωσε το ζητούµενο της. 

Φάνηκε εκ του αποτελέσµατος, ότι η εργασιακή δέσµευση διακυµαίνεται εντός των ατόµων 

και σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα, από αυτά που έχουν ήδη µελετηθεί (από ηµέρα σε 

ηµέρα), δηλαδή από εργασιακό επεισόδιο σε εργασιακό επεισόδιο. Επίσης, το γεγονός ότι η 
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συναισθηµατική ασυµφωνία ήταν η µόνη µεταβλητή που βρέθηκε να σχετίζεται µε τις 

διακυµάνσεις της δέσµευσης υποδηλώνει ότι παράγοντες που µεταβάλλονται εξ ολοκλήρου 

από το ένα εργασιακό επεισόδιο στο άλλο έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα στη διαµόρφωση της 

δέσµευσης. Για παράδειγµα, η υποστήριξη από τους συναδέρφους µπορεί να µεταβάλλεται 

αλλά όχι συνέχεια κι όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό. ∆ηλαδή, ένας υποστηρικτικός συνάδερφος 

µπορεί να µη βοηθάει συνέχεια αλλά σε γενικές γραµµές παρέχει τη βοήθεια του. Η 

συναισθηµατική ασυµφωνία όµως είναι κάτι που έχει να κάνει καθαρά και µόνο µε τον 

πελάτη που έχει ο εργαζόµενος απέναντί του.  

 

9.3. Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί της Έρευνας και Προτάσεις για Μελλοντικές 

Έρευνες 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια πολύ αρχική προσπάθεια για να εξεταστεί η 

πιθανότητα διακύµανσης της εργασιακής δέσµευσης σε ένδο-ατοµικό επίπεδο σε µικρότερες 

χρονικές περιόδους από αυτές που έχουν έως τώρα µελετηθεί (π.χ. ηµέρα). Η µελέτη αυτής 

της διακύµανσης έγινε σε συνάρτηση µε µια µεταβλητή, που θεωρήθηκε βασική στο 

συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον. Έτσι προέκυψε µια µέτρηση της δέσµευσης των 

συµµετεχόντων αρκετές φορές µέσα κατά τη διάρκεια της ίδιας εργασιακής ηµέρας (κατά 

µέσο όρο 4,5 κατά άτοµο). Η βασική αδυναµία της έρευνας είναι το µικρό της δείγµα (35 

άτοµα), αν και από αυτό προέκυψαν 158 αλληλεπιδράσεις µε πελάτες. Ένας δεύτερος 

περιορισµός είναι το γεγονός ότι για να αποκλειστεί η µεροληψία των υπαλλήλων στην 

επιλογή των επεισοδίων που θα κατέγραφαν στο ηµερολόγιο τους ζητήθηκε να περιγράψουν 

τις 5 πρώτες συναλλαγές της ηµέρας. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι δεν περιλαµβάνουν όλες οι 

καταγραφείσες  συναλλαγές τη βασική υπό µελέτη µεταβλητή της συναισθηµατικής 

ασυµφωνίας. Τέλος, στο ηµερολόγιο χρησιµοποιηθήκαν 6 προτάσεις για τη µέτρηση της 

εργασιακής δέσµευσης του συγκεκριµένου επεισοδίου (2 προτάσεις για κάθε διάσταση) από 

τις 9 προτάσεις που περιλάµβανε το γενικό ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για να 

µετρήσει τα γενικά επίπεδα εργασιακής δέσµευσης. Το γεγονός αυτό ίσως να υποδεικνύει ότι 

το µεγαλύτερο πλήθος προτάσεων πιθανώς να αποτύπωνε καλύτερα τη δέσµευση ως 

χαρακτηριστικό παρά ως κατάσταση. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η 

διακύµανση της κοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ήταν 
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περιορισµένη. Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να επεκταθούν σε ένα µεγαλύτερο δείγµα 

υπαλλήλων κι ενδεχοµένως να µην περιορίζονταν µόνο σε έναν κλάδο επιχείρησης. Πολύ 

ενδιαφέρον επίσης θα ήταν να αντιπαραβληθούν οι µετρήσεις της δέσµευσης των 

εργαζοµένων που βιώνουν σε κάθε επεισόδιο µε τα γενικά επίπεδα δέσµευσης τους.  

Η παρούσα έρευνα δεν επιβεβαίωσε ούτε την κύρια επίδραση των κανόνων 

συµπεριφοράς στην εργασιακή δέσµευση  ούτε και το ρυθµιστικό τους ρόλο στη σχέση 

συναισθηµατικής ασυµφωνίας και δέσµευσης. Συνδυαστικά µε το γεγονός ότι κάποιες από τις 

παλιότερες έρευνες, που είχαν προτείνει τη σχέση µεταξύ κανόνων και δέσµευσης µε τη 

διαµεσολάβηση της συναισθηµατικής ασυµφωνίας, είχαν επιβεβαιωθεί (Zapf, Seifert, 

Schmutte, Mertini & Holz, 2001), ενώ κάποιες όχι (Heuven, Bakker, Schaufeli & Huisman, 

2006), θα µπορούσε µελλοντικά να εξεταστεί πιο ενδελεχώς ο ρόλος των κανόνων 

συµπεριφοράς στην εργασιακή ευηµερία.  

Τέλος, µια παράµετρος που θα µπορούσε να διαφοροποιηθεί σε επόµενες έρευνες 

είναι η φύση των προσωπικών πόρων που εξετάζονται. Για παράδειγµα στην παρούσα έρευνα 

µελετήθηκε η ΣΝ, πόρος ο οποίος δε δύναται να αλλάξει από το ένα επεισόδιο στο άλλο. 

Αντίθετα, προσωπικοί πόροι όπως η αυτεπάρκεια µπορούν να µεταβάλλονται. Θα ήταν πολύ 

χρήσιµη µια τέτοιου είδους σύγκριση, κατά πόσο δηλαδή η ίδια η φύση των προσωπικών 

πόρων επηρεάζει τη διακύµανση της δέσµευσης.  

 

9.4. Πρακτικές Εφαρµογές 

Σε πρακτικό επίπεδο έρευνες σαν αυτή έχουν σκοπό να δηµιουργήσουν µια εικόνα 

στις διοικήσεις των οργανισµών ότι  η εργασιακή δέσµευση δεν αποτελεί κάτι γενικό και 

απροσδιόριστο αλλά µια κατάσταση που αφορά στο εδώ και το τώρα των εργαζοµένων. 

Σαφώς η δέσµευση αποτελεί και ένα γενικό χαρακτηριστικό των εργαζοµένων. Φαίνεται 

πλέον όµως ότι είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που στοιχειοθετούν ένα εργασιακό 

επεισόδιο, που οδηγούν σε µια δέσµευση-κατάσταση, που αλλάζει συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι 

διοικήσεις δύνανται να εξετάσουν ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισµού 

τους, ποιες είναι εκείνες οι απαιτήσεις και πόροι που διαµορφώνουν την ευηµερία των 

εργαζοµένων τους στην καθηµερινότητα τους. Σε συνδυασµό µε το αποτέλεσµα της 

παρούσας έρευνας ότι η συναισθηµατική ασυµφωνία επηρεάζει ιδιαίτερα τη δέσµευση, οι 
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οργανισµοί θα µπορούσαν να παρέχουν τους ανάλογους πόρους, ώστε να περιορίζονται 

τέτοιου είδους συναισθηµατικές απαιτήσεις. Μια πρόταση θα ήταν η εκπαίδευση των 

υπαλλήλων στη διαχείριση συναισθηµατικά βεβαρυµµένων αλληλεπιδράσεων. Κάτι τέτοιο 

θα αύξανε την  αυτό-αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων σε συνθήκες συναισθηµατικών 

απαιτήσεων ενισχύοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο τη δέσµευση τους (Heuven, Bakker, Schaufeli 

& Huisman, 2006). Λιγότερο χρονοβόρες συναλλαγές, περιορισµός της γραφειοκρατίας, 

συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού όχι µόνο σε θέµατα διαδικαστικά αλλά και στον τρόπο 

εξυπηρέτησης της πελατείας, δίκαιη  κατανοµή των εργασιών θα µπορούσαν να αυξήσουν τα 

επίπεδα δέσµευσης των εργαζοµένων και να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή του συνόλου τους 

στα οράµατα των οργανισµών. 

 

9.5. Γενικό Συµπέρασµα 

     Συµπερασµατικά, καταλήγει κανείς πως η εργασιακή δέσµευση δεν αποτελεί µόνο ένα 

γενικό χαρακτηριστικό των εργαζοµένων αλλά αποτελεί εξίσου και µια κατάσταση, τα 

επίπεδα της οποίας δύνανται να διακυµαίνονται και εντός µικρών χρονικών διαστηµάτων. Το 

γεγονός αυτό προσφέρει µια νέα διάσταση στην έννοια της δέσµευσης καθώς επιτρέπει την 

εξέταση των κοντινών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαµόρφωση της σε κάθε εργασιακό 

επεισόδιο. 
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