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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε εάν και με ποιον τρόπο τα εργασιακά 

χαρακτηριστικά και η συγκέντρωση της προσοχής επηρεάζουν τα επίπεδα της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης των τραπεζικών υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, 

διατυπώθηκε η υπόθεση ότι οι εργασιακοί πόροι (αυτονομία και συναδελφική 

υποστήριξη), οι εργασιακές προκλήσεις (εργασιακός φόρτος και γνωστικές απαιτήσεις) 

και η συγκέντρωση της προσοχής θα σχετίζονταν θετικά με τη δέσμευση, ενώ τα 

εργασιακά εμπόδια (συναισθηματικές απαιτήσεις) θα σχετίζονταν αρνητικά με αυτήν 

κατά τη διάρκεια διαφορετικών επεισοδίων στα πλαίσια της εργασίας. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 30 τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν αρχικά ένα γενικό 

ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια ένα ημερολόγιο ακριβώς μετά το τέλος 5 

διαφορετικών συναλλαγών με πέντε πελάτες. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων  

ιεραρχικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η συγκέντρωση της προσοχής και η αυτονομία 

σχετίζονταν θετικά με την καταστασιακή δέσμευση, ενώ οι συναισθηματικές 

απαιτήσεις την επηρεάζουν αρνητικά. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών 

απαιτήσεων και πόρων δε φάνηκε να εξηγούν την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εργασιακές Απαιτήσεις, Εργασιακοί Πόροι,  Καταστασιακή 

Εργασιακή Δέσμευση,  Συγκέντρωση Προσοχής.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η έννοια της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης σε τραπεζικούς υπαλλήλους και με ποιον τρόπο 

αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τα εργασιακά χαρακτηριστικά της κάθε στιγμής. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma και 

Bakker (2002) η εργασιακή δέσμευση αναφέρεται σε μια θετική κατάσταση κινήτρων 

σε σχέση με την εργασία, από την οποία το άτομο αντλεί ικανοποίηση και η οποία 

χαρακτηρίζεται από σθένος, αφιέρωση και απορρόφηση. Ο προσδιορισμός 

“καταστασιακή” αναφέρεται στην παροδικότητα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο 

είδος εργασιακής δέσμευσης, η οποία μπορεί να διακυμαίνεται μέσα στο ίδιο άτομο σε 

σύντομα χρονικά διαστήματα (Breevaart, Bakker, Demerouti, & Hetland, 2012).   

Η μελέτη της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης θα γίνει υπό το πρίσμα 

της θεωρίας των επεισοδίων επίδοσης που προτείνουν οι Beal, Weiss, Barros και 

MacDermid (2005). Ως επεισόδιο επίδοσης ορίζεται ένα σύνολο συμπεριφορών που 

είναι θεματικά οργανωμένες γύρω από τους στόχους κάθε οργανισμού. Κάθε επεισόδιο 

επίδοσης έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, γεγονός που καθιστά εφικτή την μελέτη 

της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης. Επίσης, στην παρούσα έρευνα θα 

μελετηθούν οι παράγοντες που εξηγούν την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

σύμφωνα με το μοντέλο Εργασιακών Απαιτήσεων-Πόρων (ΕΑΠ, Bakker & 

Demerouti, 2007) και τη θεωρία Διατήρησης των Πόρων του Hobfoll (1989;Westman, 

Hobfoll, Chen, Davidson, & Laski, 2005). Στο πλαίσιο αυτών των μοντέλων θα 

εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι διακυμάνσεις στα εργασιακά χαρακτηριστικά 

σχετίζονται με τη δέσμευση του ατόμου με την εργασία του από το ένα επεισόδιο στο 

άλλο.    

Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι βασικές προτάσεις του μοντέλου ΕΑΠ 

(Bakker & Demerouti, 2007) στο επίπεδο ανάλυσης των επεισοδίων. Θα μελετηθεί αν 

οι εργασιακοί πόροι (αυτονομία και συναδελφική υποστήριξη) σχετίζονται θετικά με 

την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση των τραπεζικών υπαλλήλων. Στη συνέχεια, θα 

εξεταστεί αν, από τις εργασιακές απαιτήσεις, οι εργασιακές προκλήσεις (δηλ. ο 

εργασιακός φόρτος και οι γνωστικές απαιτήσεις) σχετίζονται θετικά, ενώ τα εργασιακά 

εμπόδια (δηλ. οι συναισθηματικές απαιτήσεις) σχετίζονται αρνητικά με την 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. Ακολούθως, με βάση το ίδιο μοντέλο, θα 

μελετηθεί κατά πόσο οι εργασιακοί πόροι θα οδηγήσουν τα άτομα σε μεγαλύτερη 

εργασιακή δέσμευση, ειδικά σε συνθήκες αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων. Τέλος, 
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με βάση τη θεωρία Διατήρησης των Πόρων του Hobfoll (1989;Westman και 

συνεργάτες, 2005) θα μελετηθεί κατά πόσο η συγκέντρωση της προσοχής των ατόμων 

βελτιώνει την καταστασιακή εργασιακή τους δέσμευση.   

Η συνεισφορά της παρούσας έρευνας έγκειται στο ότι θα εξετάσει τη 

διακύμανση της εργασιακής δέσμευσης μέσα στην ίδια εργασιακή ημέρα, και 

συγκεκριμένα από το ένα επεισόδιο στο άλλο. Ενώ μέχρι τώρα έχει εξεταστεί και 

επιβεβαιωθεί η μεταβολή της εργα σιακής δέσμευσης από την μια ημέρα στην άλλη 

(Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009a; Xanthopoulou, Bakker, 

Demerouti & Schaufeli, 2009b; Xanthopoulou, Bakker, Heuven, Demerouti & 

Schaufeli, 2008), αλλά και από την μία εβδομάδα στην άλλη (Bakker & Bal, 2010), 

στην έρευνα αυτή οι διακυμάνσεις στην καταστασιακή εργασιακή δέσμευση θα 

εξεταστούν στα πλαίσια της ίδιας εργασιακής ημέρας. Επιπλέον, στην περίπτωση που 

βρεθεί ότι η εργασιακή δέσμευση μεταβάλλεται από επεισόδιο σε επεισόδιο, τότε θα 

υπάρχουν ενδείξεις για τους πιθανούς παράγοντες που ευθύνονται για τη 

διαφοροποίηση αυτή. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η έρευνα αυτή ενσωματώνει και 

εξετάζει τις βασικές προτάσεις της θεωρίας των Beal και συνεργατών (2005) στο 

μοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007). Τέλος, υπό το βάρος των τρεχουσών 

κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και δεδομένης της πίεσης που υφίστανται οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι σε αυτή χρονική συγκυρία, η πρακτική σημασία των ευρημάτων 

φαίνεται ότι αποκτά εξέχουσα σημασία ως προς τον επανασχεδιασμό της εργασίας με 

στόχο τη βελτίωση της εργασιακής δέσμευσης του συγκεκριμένου πληθυσμού.  

 

1.ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Κατά το παρελθόν, η έρευνα σχετικά με την οργανωσιακή συμπεριφορά είχε 

εστιάσει σε αρνητικά φαινόμενα όπως η εργασιακή δυσαρέσκεια, η εξουθένωση και η 

πρόθεση εγκατάλειψης της εργασίας (Koyuncu, Burke & Fiksenbaum, 2006; Luthans, 

2002b). Αντίθετα, μεταβλητές όπως η αποδοχή της αλλαγής, τα θετικά συναισθήματα 

αλλά και οι ικανότητες των διευθυντών και των εργαζομένων για εξέλιξη και βελτίωση 

της απόδοσης δεν είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η κατάσταση αυτή 

άλλαξε όταν, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ο Luthans και οι συνεργάτες του 

εντόπισαν την ανάγκη για μια θετική προσέγγιση στην μελέτη της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς (Luthans & Youssef, 2007). Έτσι, γεννήθηκε η έννοια της θετικής 

οργανωσιακής συμπεριφοράς η οποία “δεν αναφέρεται απλά στην απόδοση μιας 

θετικής χροιάς στις παραδοσιακές έννοιες με τις οποίες καταπιάνεται η οργανωσιακή 
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συμπεριφορά αλλά αντίθετα θέτει συγκεκριμένα κριτήρια προς συμπερίληψη” 

(Luthans, 2002a, σελ. 1). Στην εξέλιξη αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ρεύμα της 

Θετικής Ψυχολογίας με εμπνευστές τους Seligman και Csikszentmihalyi (2000), το 

οποίο “μετατόπισε το ενδιαφέρον από αυτό που δεν πάει καλά με τους ανθρώπους σε 

αυτό που είναι καλό για τους ανθρώπους και συγκεκριμένα εστίασε στα δυνατά σημεία 

(σε αντιδιαστολή προς τις αδυναμίες), ενδιαφέρθηκε για την προσαρμοστικότητα (σε 

αντίθεση με την τρωτότητα) και ασχολήθηκε με τη βελτίωση και την εξέλιξη της 

φυσικής κατάστασης (wellness), της ευημερίας και της καλής ζωής (αντίθετα προς την 

αποκατάσταση της παθολογίας)” (Luthans, 2002b, σελ. 697).  

Την τάση αυτή προς τη θετική οργανωσιακή συμπεριφορά αντανακλά και το 

αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον προς την εργασιακή δέσμευση, η οποία αποτελεί 

μια από τις θετικές καταστάσεις που περιέγραψε ο Luthans (2002b) και η οποία 

βρίσκεται στον αντίποδα του φαινόμενου της επαγγελματικής εξουθένωσης (Bakker, 

Scaufeli, Leiter & Taris, 2008; Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006).  Όπως σημειώνει 

ο Bakker (2009)  “ενώ οι οργανισμοί προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί και να 

επιβιώσουν στη βάση μείωσης των τιμών και των δαπανών μέσα από τον 

επανασχεδιασμό των εργασιακών διαδικασιών και την περικοπή προσωπικού, υπάρχει 

ένα όριο σε αυτές τις πρακτικές. Ως εκ τούτου, νέοι τρόποι σκέψης και νέες 

προσεγγίσεις απαιτούνται προκειμένου οι οργανισμοί να επιβιώσουν και να 

προωθήσουν την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους” (σελ. 3). Μια νέα τέτοια προσέγγιση 

θα μπορούσε να στηρίζεται στην μελέτη της εργασιακής δέσμευσης και την ανεύρεση 

τρόπων για την ενίσχυσή της. Η λογική αυτού του επιχειρήματος έγκειται στο γεγονός 

ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η εργασιακή δέσμευση σχετίζεται με θετικά ατομικά και 

οργανωσιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η εργασιακή δέσμευση 

σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία (Saks, 2006) και αρνητικά με 

την πρόθεση εγκατάλειψης της (Schaufeli & Bakker, 2004), ενώ συγχρόνως αυξάνει 

τις πιθανότητες για μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος για τον οργανισμό (Xanthopoulou 

και συνεργάτες, 2009b). Συνεπώς, οι υπεύθυνοι των οργανισμών, αξιοποιώντας 

στοιχεία όπως τα παραπάνω μπορούν να αναπτύξουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης και 

εξέλιξης των οργανισμών τους και του εργατικού δυναμικου.  

Ωστόσο, εδώ εντοπίζεται το παράδοξο κατά τους Bakker και συνεργάτες 

(2008). Ενώ οι οργανισμοί αναμένουν από τους υπαλλήλους τους να είναι δραστήριοι 

και να παίρνουν πρωτοβουλίες, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την προσωπική τους 

επαγγελματική εξέλιξη και να είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη της υψηλότερης 
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δυνατής απόδοσης, ή με άλλα λόγια να νιώθουν ενεργητικοί, αφοσιωμένοι και να είναι 

προσηλωμένοι στην εργασία τους (Bakker και συνεργάτες, 2008; Breevaart και 

συνεργάτες, 2012), η έρευνα γύρω από την εργασιακή δέσμευση έχει αρχίσει να 

αναπτύσσεται μόλις τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σύμφωνα με την Lockwood 

(2007), μια σειρά από νέες τάσεις στο χώρο εργασίας, όπως η εντατικοποίηση της 

εργασίας αλλά και ο αυξανόμενος ρόλος των τμημάτων HR στην προώθηση της 

σχέσης μεταξύ της ατομικής απόδοσης και του αντίκτυπου στους οργανωσιακούς 

στόχους, επιβάλλουν τη στροφή της προσοχής προς την εργασιακή δέσμευση. 

Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί η 

εργασιακή δέσμευση στην παρούσα έρευνα.  

 

1.2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Οι τρεις διαστάσεις που αποτελούν την έννοια της εργασιακής δέσμευσης είναι 

το σθένος, η αφιέρωση και η απορρόφηση (Schaufeli και συνεργάτες, 2002). Το 

σθένος χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ενέργειας και πνευματικής 

προσαρμοστικότητας στην εργασία, την επιθυμία για επένδυση της προσωπικής 

προσπάθειας στην εργασία καθώς και απο επιμονή παρα τις όποιες δυσκολίες 

(Schaufeli και συνεργάτες, 2002). Η αφοσίωση χαρακτηρίζεται απο μια αίσθηση 

σημαντικότητας, ενθουσιασμού, έμπνευσης, υπερηφάνειας και πρόκλησης. Τέλος, η 

απορρόφηση αναφέρεται στην κατάσταση όπου το άτομο είναι πλήρως συγκεντρωμένο 

στην εργασία του κατά έναν ευχάριστο, για το ίδιο, τρόπο με αποτέλεσμα ο χρόνος να 

κυλάει γρήγορα (Bakker & Demerouti, 2008; Schaufeli και συνεργάτες, 2002).  

Όσον αφορά την μέτρηση της εργασιακής αυτής στάσης, οι Maslach, Schaufeli 

και Leiter (2001) όρισαν την εργασιακή δέσμευση ως το θετικό αντίθετο του 

φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης και πρότειναν ότι η αξιολόγησή της 

είναι δυνατή με τις ανεστραμμένες τιμές της κλίμακας Maslach Burnout Inventory-

General Survey (MBI-GS; Maslach, Jackson & Leiter, 1996, όπως περιγράφεται στους 

Maslach & Leiter, 2008). Έτσι, ενώ αρχικά το MBI-GS αξιολογούσε τις τρεις 

διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης – την εξάντληση, τον κυνισμό και την 

έλλειψη επαγγελματικής επάρκειας – πλέον μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

μέτρηση τριών ζευγών διαστάσεων, εξάντληση-ενέργεια, κυνισμός-συμμετοχή και 

αναποτελεσματικότητα-αποτελεσματικότητα (Maslach & Leiter, 2008). Για 

παράδειγμα, χαμηλό σκορ στην εξάντληση και τον κυνισμό και υψηλό σκορ στην 

επαγγελματική αποτελεσματικότητα είναι ενδεικτικά της εργασιακής δέσμευσης 
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(Kgomo, 2010). Στο ίδιο πνεύμα, οι Demerouti, Bakker, Vardakou και Kantas (2003) 

παρουσίασαν ένα εναλλακτικό εργαλείο για την μέτρηση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης, το Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Το  OLBI αξιολογεί δύο 

διαστάσεις, την εξάντληση και την (από)σύνδεση από την εργασία και έχει το 

πλεονέκτημα ότι περιλαμβάνει αρνητικά αλλά και θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις. 

Επομένως, μπορεί να αξιολογήσει τόσο την εργασιακή εξουθένωση όσο και την 

εργασιακή δέσμευση ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έρευνας. Τέλος, οι Schaufeli και 

Bakker (2003), βασισμένοι στον ορισμό των Schaufeli και συνεργατών (2002) για τις 

τρεις διαστάσεις της εργασιακής δέσμευσης, ανέπτυξαν την Κλίμακα Εργασιακής 

Δέσμευσης της Ουτρέχτης (Utrecht Work Engagement Scale, UWES). Η συγκεκριμένη 

κλίμακα έχει σταθμιστεί σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας 

(Xanthopoulou, Bakker, Kantas, & Demerouti, 2012), και εμφανίζει καλά ψυχομετρικά 

χαρακτηριστικά (Schaufeli και συνεργάτες, 2006), ενώ θεωρείται το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την μέτρηση της εργασιακής αυτής στάσης (Bakker 

και συνεργάτες, 2008; Koyuncu και συνεργάτες, 2006). Έτσι, αποτελεί το 

καταλληλότερο εργαλείο για την μέτρηση της εργασιακής δέσμευσης και στην 

παρούσα έρευνα.  

 

 

1.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

Ενώ η δέσμευση αρχικά ορίστηκε ως μία γενική στάση του ατόμου με την 

εργασία, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να αξιολογηθεί και ως καταστασιακό 

χαρακτηριστικό (Sonnentag, Dormann, & Demerouti, 2010). Η έννοια της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες που 

υποδεικνύουν σημαντικές ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στη δέσμευση που αισθάνεται 

το κάθε άτομο με την εργασία του (Xanthopoulou και συνεργάτες, 2008; 

Xanthopoulou και συνεργάτες, 2009b) και εξηγεί γιατί γενικά δεσμευμένοι με την 

εργασία τους εργαζόμενοι ορισμένες φορές “δεν είναι σε φόρμα” (Bakker και 

συνεργάτες, 2008). Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι πέρα από την εργασιακή 

δέσμευση που ορίζεται ως μια γενική στάση των εργαζομένων σε σχέση με την 

εργασία (Schaufeli & Bakker, 2003), η οποία παραμένει σχετικά σταθερή μέσα στο 

χρόνο (Breevaart και συνεργάτες, 2012), η καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

ορίζεται ως μια παροδική, σχετιζόμενη με την εργασία κατάσταση που εντοπίζεται μια 

δεδομένη στιγμή και διακυμαίνεται στο ίδιο άτομο ανάμεσα σε σύντομα χρονικά 
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διαστήματα (πχ. από μέρα σε μέρα ή από ώρα σε ώρα; Sonnentag και συνεργάτες, 

2010). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους Xanthopoulou και Bakker (2013) μια 

ακαδημαϊκός μπορεί να νιώθει γεμάτη ζωντάνια και πάρα πολύ αφοσιωμένη και 

προσηλωμένη την μέρα που γράφει ένα κεφάλαιο πάνω σε κάποιο ενδιαφέρον θέμα, 

ωστόσο, η ίδια μπορεί να νιώθει πολύ λιγότερο δεσμευμένη τις μέρες που πρέπει να 

ολοκληρώσει δουλειές ρουτίνας. Ως εκ τούτου, η μελέτη μόνο των γενικών επιπέδων 

της εργασιακής δέσμευσης δεν εξηγεί στο σύνολό του το φαινόμενο της εργασιακής 

αυτής στάσης. Συγκεκριμένα δεν εξηγεί γιατί αλλάζει από την μια στιγμή στην άλλη η 

δέσμευση που νιώθουν τα άτομα σε σχέση με την εργασία τους.  

Αναφορικά με την μέτρηση της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης, οι 

Breevaart και συνεργάτες (2012) βρήκαν ότι δεν υπάρχει λόγος για εννοιολογική 

διαφοροποίηση μεταξύ γενικής και καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης. Επίσης, 

βρήκαν ότι η προσαρμοσμένη μορφή της κλίμακας UWES (Schaufeli & Bakker, 2003) 

σε ημερήσιο επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της καταστασιακής 

εργασιακής δέσμευσης. Ως εκ τούτου, στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η 

προσαρμοσμένη μορφή της UWES για την μέτρηση της ημερήσιας εργασιακής 

δέσμευσης των τραπεζικών υπαλλήλων.   

 

2. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Ο Beal και οι συνεργάτες του (2005) σε μια προσπάθεια να μελετήσουν την 

επίδραση των συνεχώς μεταβαλλόμενων συναισθηματικών καταστάσεων των 

εργαζομένων στην εργασιακή τους επίδοση, ανέπτυξαν ένα μοντέλο το οποίο 

επικεντρώνεται στα επεισόδια επίδοσης. Σε αντίθεση δηλαδή με άλλα μοντέλα που 

στοχεύουν στην εξέταση διαπροσωπικών διαφορών ως προς την εργασιακή επίδοση, ο 

Beal και οι συνεργάτες του (2005) επικεντρώθηκαν στους ενδο-ατομικούς, 

καταστασιακούς παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Σύμφωνα με τους Beal και συνεργάτες (2005), μια συνηθισμένη πρακτική των 

ερευνητών που μελετούν τη σχέση συναισθηματικών καταστάσεων-επίδοσης είναι να 

προσπαθούν να συγκεράσουν αυτές τις δύο έννοιες, “σταθεροποιώντας” το 

συναίσθημα. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν από τους συμμετέχοντες να προβούν σε 

συνολικές εκτιμήσεις των συναισθηματικών καταστάσεων που βιώνουν, προκειμένου 

κάθε συμμετέχοντας να λάβει ένα συνολικό ‘σκορ συναισθήματος’, το οποίο στη 

συνέχεια θα συσχετιστεί με την επίδοση. Βέβαια, μια τέτοια προσέγγιση δεν ταιριάζει 

στη δυναμική φύση του συναισθήματος και των άλλων συναισθηματικών 
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καταστάσεων σε σχέση με την εργασία, όπως η εργασιακή δέσμευση. Για το λόγο 

αυτό, ο Beal και οι συνεργάτες του αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της μελέτης των 

καταστασιακών συναισθηματικών στάσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας σε σχέση 

με συγκεκριμένα επεισόδια επίδοσης. 

Με αφετηρία τα παραπάνω και βασισμένοι στα «επεισόδια συμπεριφοράς» που 

περιέγραψε ο Barker (1963, 1968; όπως περιγράφεται στους Beal και συνεργάτες, 

2005), ο Beal και οι συνεργάτες του εξετάζουν την επίδοση σε σχέση με συγκεκριμένα 

επεισόδια κατά τη διάρκεια της εργασιακής ημέρας. Ουσιαστικά, “σπάνε” την 

εργασιακή ημέρα σε επιμέρους τμήματα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Ως 

επεισόδιο επίδοσης ορίζεται ένα σύνολο συμπεριφορών οι οποίες είναι οργανωμένες 

γύρω από τους άμεσους ή μακροπρόθεσμους στόχους του οργανισμού. Τα επεισόδια 

επίδοσης είναι χρονικά περιορισμένα και η έκβασή τους επηρεάζεται από τη 

συνυπάρχουσα συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Δεν είναι ισοδύναμα των 

καθηκόντων που έχει αναλάβει να εκπονήσει το άτομο, παρότι διατηρούν ομοιότητες 

με αυτά. Συγκεκριμένα, τα επεισόδια είναι ένθετα στα εργασιακά καθήκοντα, καθώς 

ένα επεισόδιο μπορεί να λήγει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μια εργασία που πρέπει να 

γίνει. Επίσης, τα επεισόδια επίδοσης δεν ακολουθούν γραμμική πορεία, καθώς πολλά 

επεισόδια επίδοσης μπορούν να συνυπάρχουν.  

Αναλυτικότερα, η καθημερινότητα των ατόμων δεν μπορεί να γίνει κατανοητή 

στη βάση αυτόνομων, ανεξάρτητων επεισοδίων συμπεριφοράς καθότι τα άτομα 

μεταβιβάζουν την προσοχή τους από μια δραστηριότητα σε μια άλλη και αντιστρόφως, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής τους. Με αυτήν την έννοια, 

κάποια επεισόδια παραμένουν ‘ανοιχτά’ ή ανολοκλήρωτα γιατί, μολονότι το άτομο δεν 

εστιάζει την προσοχή του εκεί μια δεδομένη στιγμή, ο απώτερος στόχος του 

επεισοδίου δεν έχει επιτευχθεί. Ο Beal και οι συνεργάτες του (2005) αναγνωρίζουν ότι 

το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του ατόμου είναι δυνατόν να εστιάζει σε μια μόνο 

δραστηριότητα τη φορά και ως εκ τούτου μπορούμε να μετρήσουμε την επίδοση του 

αναφορικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εν ολίγοις, τα επεισόδια επίδοσης 

περιγράφουν τη χρονική αλληλουχία των σχετιζόμενων με την εργασία 

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια μιας μέρας, ενώ η επίδοση κατά τη διάρκειά τους 

επηρεάζεται από τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου τη δεδομένη χρονική 

στιγμή.  

Πέρα, όμως, από τη συναισθηματική κατάσταση, αναγνωρίζεται και η 

σπουδαιότητα των ατομικών γνωστικών πόρων, τους οποίους τα άτομα αξιοποιούν 
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προκειμένου να φέρουν εις πέρας τα εργασιακά τους καθήκοντα (Beal και συνεργάτες, 

2005). Παραδείγματα γνωστικών πόρων αποτελούν οι ατομικές δεξιότητες, οι γνώσεις 

που σχετίζονται με την εργασία, οι γενικές γνωστικές ικανότητες κλπ. Τα άτομα 

διαφέρουν όσον αφορά τους πόρους που διαθέτουν κάθε χρονική στιγμή και συνεπώς 

αυτές οι δια-ατομικές διαφορές ευθύνονται και για τις διαφορές στην εργασιακή 

επίδοση. Κυρίως, όμως, ο Beal και οι συνεργάτες του (2005) προτείνουν ότι 

αποφασιστικής σημασίας για τη διακύμανση της επίδοσης ανάμεσα στα επεισόδια 

αποτελεί η κατανομή των πόρων του ατόμου, η οποία επηρεάζεται από το πώς το 

άτομο ρυθμίζει την προσοχή του προς ή μακριά από το κάθε επεισόδιο. 

Ουσιαστικά, το μοντέλο των Beal και συνεργατών (2005) αν και αφορά την 

καταστασιακή επίδοση, μπορεί να προσαρμοστεί για να εξηγήσει και την 

καταστασιακή δέσμευση. Αντίστοιχα με τα επεισόδια επίδοσης, στην παρούσα έρευνα 

θα εξεταστεί η καταστασιακή εργασιακή δέσμευση στο πλαίσιο επεισοδίων 

δέσμευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους Beal και συνεργάτες. Πιο αναλυτικά, 

η θέση ότι η προσοχή ενός ατόμου μεταβάλλεται και επηρεάζει την επίδοσή του 

μπορεί να συνδυαστεί με μια εκ των τριών διαστάσεων της δέσμευσης, την 

απορρόφηση. Εφόσον εξ’ ορισμού η προσοχή αποτελεί βασικό συστατικό της 

απορρόφησης και εφόσον η προσοχή αποτελεί έναν καταστασιακό παράγοντα, είναι 

πιθανό και η απορρόφηση να εμφανίζει σημαντικές ενδοατομικές διακυμάνσεις. Κατ’ 

αντιστοιχία, η αφοσίωση συνιστά τη συναισθηματική διάσταση της εργασιακής 

δέσμευσης καθώς αναφέρεται στην αίσθηση σημαντικότητας, ενθουσιασμού και 

υπερηφάνειας που νιώθει το άτομο. Όπως αναφέρθηκε, και η συναισθηματική 

κατάσταση του ατόμου μεταβάλλεται και επηρεάζει ανάλογα την επίδοσή του. 

Συνεπώς, και η δεύτερη διάσταση της δέσμευσης μπορεί να μεταβάλλεται. Τέλος, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το σθένος δηλαδή το επίπεδο ενέργειας και η δυνατότητα 

πνευματικής προσαρμοστικότητας του ατόμου μπορεί να μεταβάλλεται καθώς το 

άτομο δαπανά ενέργεια και πόρους προκειμένου να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του, 

γίνεται κατανοητό ότι και η τρίτη διάσταση της δέσμευσης μεταβάλλεται και μπορεί να 

εξεταστεί στο πλαίσιο επεισοδίων.  
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2.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ  

Το μοντέλο των Beal και συνεργατών (2005) προβλέπει ότι, οποιαδήποτε 

στιγμή, πρόσκαιροι ή σταθεροί παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να 

εκτελέσει επιτυχώς τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου επίδοσης. 

Τέτοιους παράγοντες συνιστούν μεταξύ άλλων οι διαθέσιμοι γνωστικοί πόροι (πχ. η 

συγκέντρωση της προσοχής) και η κατανομή αυτών. Παράλληλα, οι Bakker και 

Demerouti (2007) αναγνωρίζουν ότι τα εργασιακά χαρακτηριστικά (εργασιακές 

απαιτήσεις και εργασιακοί πόροι) μπορούν να επηρεάσουν την εργασιακή δέσμευση, 

και κατ’ επέκταση την εργασιακή επίδοση. Παραδείγματα εργασιακών απαιτήσεων 

αποτελούν οι συναισθηματικά απαιτητικές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες και ο 

φόρτος εργασίας, ενώ παραδείγματα εργασιακών πόρων αποτελούν η αυτονομία στην 

εργασία, η κατάλληλη ανατροφοδότηση από τον προϊστάμενο, η κοινωνική 

υποστήριξη από τους συναδέλφους κλπ.  

Σύμφωνα με το μοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007), ως εργασιακοί 

πόροι ορίζονται εκείνα τα ψυχολογικά, κοινωνικά ή οργανωσιακά χαρακτηριστικά της 

εργασίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των εργασιακών στόχων, περιορίζουν τις 

εργασιακές απαιτήσεις και το συνεπαγόμενο σωματικό/ψυχολογικό κόστος, και 

συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη, μάθηση και εξέλιξη των ατόμων. Οι 

εργασιακοί πόροι λειτουργούν ως κίνητρα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν το άτομο 

σε μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση και συνεπώς σε εξαιρετική απόδοση (Bakker & 

Demerouti, 2007). Επιπλέον, οι εργασιακοί πόροι μπορούν να λειτουργήσουν ως 

εσωτερικά κίνητρα γιατί ικανοποιούν τις τρεις βασικές ψυχολογικές ανάγκες για 

επάρκεια, αυτονομία και σχέσεις με τους άλλους και έτσι συμβάλλουν στην 

προσωπική ανάπτυξη, μάθηση και εξέλιξη (Deci & Ryan, 2008).  Για παράδειγμα, η 

κατάλληλη ανατροφοδότηση ευνοεί την μάθηση του ατόμου αυξάνοντας την 

εργασιακή του επάρκεια , το εύρος των επιλογών που διαθέτει ικανοποιεί την ανάγκη 

του για αυτονομία ενώ η κοινωνική υποστήριξη των συναδέλφων του, ικανοποιεί την 

ανάγκη του «ανήκειν» (Bakker, 2009). 

Συγχρόνως, οι εργασιακοί πόροι μπορούν να λειτουργήσουν και ως εξωτερικά 

κίνητρα που οδηγούν τα άτομα σε μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση. Σύμφωνα με τους 

Meijman και Mulder (1998, όπως περιγράφεται στους Bakker & Demerouti, 2007), τα 

εργασιακά περιβάλλοντα που παρέχουν πληθώρα εργασιακών πόρων βοηθούν το 

άτομο να κατευθύνει τις προσπάθειες και τις ικανότητές του προς την ολοκλήρωση 
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μεμονωμένων καθηκόντων, αυξάνοντας την πιθανότητα επίτευξης των εργασιακών του 

στόχων. Οι Xanthopoulou, Bakker, Demerouti και Schaufeli (2007) μελέτησαν το ρόλο 

τριών προσωπικών πόρων (αυτεπάρκεια, αισιοδοξία και αυτό-εκτίμηση σε σχέση με 

τον οργανισμό) στο μοντέλο ΕΑΠ και βρήκαν ότι οι πόροι αυτοί μεσολαβούν στη 

σχέση εργασιακών πόρων και εργασιακής δέσμευσης. Αναλυτικά, βρήκαν ότι η 

αίσθηση αυτεπάρκειας, η αισιοδοξία και η αυτό-εκτίμηση σε σχέση με τον οργανισμό, 

που βίωναν οι υπάλληλοι ως αποτέλεσμα της παροχής εργασιακών πόρων, τους έκανε 

πιο ικανούς στον έλεγχο τους εργασιακού τους περιβάλλοντος.  

Μια διαφορετική ερμηνεία για το λόγο που οι εργασιακοί πόροι αυξάνουν την 

εργασιακή δέσμευση των ατόμων, παρέχει η θεωρία διατήρησης των πόρων του 

Hobfoll (1989, όπως περιγράφεται στους Westman και συνεργάτες, 2005). Σύμφωνα 

με τη θεωρία αυτή, τα άτομα επιδιώκουν να αποκτήσουν, να διατηρήσουν αλλά και να 

προφυλάξουν όλα όσα έχουν αξία για τα ίδια, δηλαδή τους «πόρους» τους. Στη θεωρία 

αναγνωρίζονται τέσσερις κατηγορίες πόρων, τα αντικείμενα, οι καταστάσεις, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και οι ενέργειες. Σύμφωνα με τις προτάσεις του μοντέλου, 

τα άτομα θα πρέπει να αποκτήσουν πόρους αλλά και να τους διατηρήσουν 

προκειμένου να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη προσαρμογή στο περιβάλλον τους. Ως 

κοινωνικά ζώα, οι άνθρωποι προσδίδουν πρωταρχική αξία στην τροφή και το 

καταφύγιο (αντικείμενα), τη θετική εικόνα για τον εαυτό τους αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητά τους ως άτομα (προσωπικά χαρακτηριστικά) και τέλος, τους 

κοινωνικούς δεσμούς και την κοινωνική υποστήριξη (καταστάσεις). Πέραν, όμως, 

αυτού, τα άτομα προσδίδουν αξία και σε δευτερεύοντες πόρους, κυρίως λόγω του ότι 

αποτελούν το μέσο για την επίτευξη των πρώτων. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η 

εργασία και ο χρόνος (ενέργειες), το εισόδημα, το κέρδος καθώς και άλλα χειροπιαστά 

μέσα ή αφηρημένες έννοιες, τα οποία συνιστούν κατασκευές όλων των πολιτισμών σε 

μια προσπάθεια να διατηρήσουν τους πρωταρχικούς πόρους και να εξασφαλίσουν την 

επιβίωση (Westman και συνεργάτες, 2005).  

Σύμφωνα με τους Salanova, Schaufeli, Xanthopoulou και Bakker (2010) η 

κοινωνική υποστήριξη και ο έλεγχος στην εργασία ανήκουν στην κατηγορία των 

καταστάσεων. Συνεπώς θα μπορούσε να υποτεθεί ότι οι εργασιακοί πόροι στο σύνολό 

τους εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εξάλλου, από μια διαφορετική οπτική, 

εφόσον οι εργασιακοί πόροι αυξάνουν την εργασιακή δέσμευση του ατόμου (Koyuncu 

και συνεργάτες, 2006; Xanthopoulou και συνεργάτες, 2008. 2009a) και εφόσον 

μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση οδηγεί σε μειωμένη πρόθεση εγκατάλειψης της 



 14 

εργασίας (Schaufeli & Bakker, 2004) και πιθανότητες για μεγαλύτερο οικονομικό 

όφελος προς τον οργανισμό (Xanthopoulou και συνεργάτες, 2009b),  οι εργασιακοί 

πόροι εξασφαλίζουν τη διατήρηση άλλων πόρων. 

Έρευνες που επιβεβαιώνουν την παραπάνω σχέση αναφορικά με την ιδιότητα 

των εργασιακών πόρων να δημιουργούν το κίνητρο για μεγαλύτερη καταστασιακή 

εργασιακή δέσμευση, έχουν δημοσιευθεί από αρκετούς ερευνητές. Για παράδειγμα, οι 

Xanthopoulou και συνεργάτες (2008) στην έρευνά τους ανάμεσα σε αεροσυνοδούς 

κατά τη διάρκεια τριών υπερατλαντικών ταξιδιών, μελέτησαν με ποιον τρόπο οι ενδο-

ατομικές διακυμάνσεις στη συναδελφική υποστήριξη επηρεάζουν τα επίπεδα της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης μέσα από την επίδρασής τους στην αίσθηση 

αυτεπάρκειας του ατόμου. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ένα υποστηρικτικό εργασιακό 

περιβάλλον βελτιώνει τη δέσμευση του ατόμου, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει 

θετικά την εργασιακή του επίδοση στο συγκεκριμένο επεισόδιο. 

Παρομοίως, οι Xanthopoulou και συνεργάτες (2009b) σε έρευνα που διεξήχθη 

σε καταστήματα γρήγορου φαγητού, εξέτασαν με ποιον τρόπο  οι ημερήσιες 

διακυμάνσεις στους εργασιακούς πόρους (αυτονομία στην εργασία, εποπτεία και 

εργασιακό κλίμα) και στους προσωπικούς πόρους των ατόμων (αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας, αυτό-εκτίμηση, αισιοδοξία) σχετίζονται με την καταστασιακή 

εργασιακή δέσμευση και το οικονομικό κέρδος σε κάθε βάρδια. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα ημερήσια επίπεδα των εργασιακών πόρων προέβλεπαν τα επίπεδα της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης των υπαλλήλων μέσα από την αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας, την αυτό-εκτίμηση και την αισιοδοξία που ένιωθαν.  

Τέλος, οι σχέσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και στα πλαίσια ερευνών που αφορούν 

τραπεζικούς υπαλλήλους. Οι Koyuncu και συνεργάτες (2006) εξέτασαν τα αίτια και τις 

συνέπειες της δέσμευσης ως γενικής τάσης. Συγκεκριμένα, εξέτασαν τη σχέση μεταξύ 

μεταβλητών όπως η αυτονομία, η ανταμοιβή και η αναγνώριση, η σύμπλευση 

προσωπικών και οργανωσιακών αξιών κ.ά. και των γενικών επιπέδων εργασιακής 

δέσμευσης. Επίσης, εξέτασαν τη σχέση της δέσμευσης με την ικανοποίηση από την 

εργασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γυναίκες 

διευθυντές και ειδικούς σε μεγάλη Τουρκική τράπεζα, έδειξαν ότι συγκεκριμένα 

εργασιακά χαρακτηριστικά (σύμπλευση αξιών, αυτονομία, ανταμοιβή και αναγνώριση) 

σχετίζονταν θετικά και με τις τρεις διαστάσεις της γενικής εργασιακής δέσμευσης. 

Τέλος, από τις διαστάσεις της εργασιακής δέσμευσης, η αφιέρωση σχετίστηκε θετικά 

με αυξημένη ικανοποίηση από την εργασία και μειωμένη πρόθεση εγκατάλειψης της, 
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ενώ το σθένος βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την ευημερία ισχυρότερα από τις άλλες 

δυο διαστάσεις της δέσμευσης. Παρόλα αυτά, η έρευνα αφορούσε γενικά επίπεδα 

δέσμευσης και όχι ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στη δέσμευση.  

Μια βασική πρόταση του μοντέλου  ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) είναι η 

ανάγκη να εξετάζονται εκείνα τα εργασιακά χαρακτηριστικά που έχουν νόημα για το 

δείγμα υπό μελέτη προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εκάστοτε 

πλαισίου. Για παράδειγμα, η Xanthopoulou και οι συνεργάτες της (2009b) διεξήγαγαν 

συνεντεύξεις πριν την έναρξη της ποσοτικής τους έρευνας προκειμένου να  

αναγνωρίσουν τους εργασιακούς πόρους που θεωρούνται κρίσιμοι για το προσωπικό 

σε εστιατόρια γρήγορου φαγητού, με σκοπό αργότερα να τους συμπεριλάβουν ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές στην έρευνά τους. Αντιστοίχως, στην παρούσα έρευνα 

επιλέχθηκαν να εξεταστούν εκείνοι οι εργασιακοί πόροι που έχουν αποδειχθεί από 

προηγούμενες έρευνες ότι είναι σημαντικές για τους τραπεζικούς υπαλλήλους. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα των Koyuncu και συνεργατών (2006) επιβεβαίωσε τη 

σημασία της αυτονομίας στο περιβάλλον των τραπεζικών υπαλλήλων ενώ η έρευνα 

των Taipale, Selander, Antilla και Natti (2011) έδειξε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες με την 

μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση στο πλαίσιο της τράπεζας (Φινλανδία, Σουηδία, 

Ολλανδία), τα επίπεδα της συναδελφικής υποστήριξης ήταν υψηλότερα από αυτά της 

αυτονομίας. Συνεπώς, σε αυτούς τους εργασιακούς πόρους θα εστιάσει η παρούσα 

έρευνα και συγκεκριμένα θα εξετάσει αν οι ενδο-ατομικές διαφοροποιήσεις των 

επιπέδων αυτονομίας και υποστήριξης από το ένα εργασιακό επεισόδιο στο άλλο 

σχετίζονται με την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση στο συγκεκριμένο επεισόδιο. 

Με βάση την παραπάνω θεωρητική ανάλυση και τα σχετικά εμπειρικά αποτελέσματα 

διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

 

Υπόθεση 1: Ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στην αυτονομία και την υποστήριξη 

από τους συναδέλφους σχετίζονται θετικά με την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση 

 

Πέρα από τους εργασιακούς πόρους, ο Beal και οι συνεργάτες του (2005) 

προτείνουν ότι καθοριστικό ρόλο στην μελέτη των εργασιακών επεισοδίων παίζουν τα 

απαιτητικά χαρακτηριστικά της εργασίας που χαρακτηρίζουν το κάθε επεισόδιο. Πιο 

συγκεκριμένα, η βαρύτητα της εργασίας, οι επιμέρους στόχοι ή η δυσκολία αυτών και 

η ύπαρξη προθεσμιών μπορούν να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό ένα άτομο θα 
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παραμείνει δεσμευμένο. Για παράδειγμα, η θέσπιση δύσκολων επιμέρους στόχων 

μπορεί να βοηθήσει το άτομο να παραβλέπει ευκολότερα τα στοιχεία που διασπούν την 

προσοχή του. 

Σύμφωνα με το μοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά συνιστούν εργασιακές απαιτήσεις, δηλαδή σωματικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές ή οργανωσιακές πτυχές της εργασίας οι οποίες απαιτούν παρατεταμένη 

σωματική ή/και ψυχολογική (γνωστική και συναισθηματική) προσπάθεια και κατ’ 

επέκταση συνδέονται με ορισμένο σωματικό ή ψυχολογικό κόστος. Το μοντέλο ΕΑΠ 

προβλέπει ότι οι εργασιακές απαιτήσεις εξαντλούν τους διανοητικούς και σωματικούς 

πόρους του ατόμου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη σωματική 

ενέργεια και συνοδά προβλήματα υγείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, το 

άτομο προκειμένου να διαφυλάξει το επίπεδο της απόδοσής του, καταβάλλει ακόμη 

μεγαλύτερη προσπάθεια η οποία συνεπάγεται και μεγαλύτερο σωματικό κόστος 

(Hockey, 1993, όπως περιγράφεται στους Bakker & Demerouti, 2007). Τελικά, το 

αποτέλεσμα αυτής της ‘στρατηγικής’ είναι η αποστράγγιση της προσωπικής ενέργειας 

και κατ’ επέκταση η κατάρρευση και η επαγγελματική εξουθένωση (το αρνητικό 

αντίθετο της εργασιακής δέσμευσης σύμφωνα με τους Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001, όπως περιγράφεται στους Maslach & Leiter, 2008). Πάντως, σύμφωνα με τους 

Meijman και Mulder (1998, όπως περιγράφεται στους Van den Heuvel, Demerouti, 

Bakker, & Schaufeli, 2010), οι εργασιακές απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητα αρνητικές 

ως προς την ευημερία των ατόμων. Μπορούν, όμως, να μετατραπούν σε εργασιακά 

εμπόδια, όταν η αντιμετώπιση αυτών των απαιτήσεων απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από 

τα άτομα χωρίς τα ίδια να έχουν αναρρώσει επαρκώς προηγουμένως.  

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, οι Van den Broeck, De Cuyper, De Witte  και 

Vansteenkiste (2010) προτείνουν ότι οι εργασιακές απαιτήσεις, πέρα από τις επιζήμιες 

συνέπειες που επιφέρουν στους εργαζομένους, μπορούν να λειτουργούν και ως 

προκλήσεις που τους κινητοποιούν ώστε να εκπληρώσουν τους εργασιακούς τους 

στόχους. Κάποιες εργασιακές απαιτήσεις έχουν την ιδιότητα να ‘προκαλούν’ την 

περιέργεια και τη γνωστική επάρκεια των ατόμων, προσφέροντάς τους παράλληλα 

ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές αυτοί βρήκαν ότι 

συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις (φόρτος εργασίας, γνωστικές απαιτήσεις) 

σχετίζονταν θετικά με το σθένος – μια από τις τρεις διαστάσεις της εργασιακής 

δέσμευσης σύμφωνα με τον ορισμό των Schaufeli και συνεργατών (2002) – ενώ δε 

σχετίζονταν με την εξουθένωση. Σε αντίθεση, άλλες εργασιακές απαιτήσεις, όπως οι 
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συναισθηματικές απαιτήσεις και η σύγκρουση δουλειάς-σπιτιού, βρέθηκαν να 

σχετίζονται θετικά με την εξουθένωση και αρνητικά με το σθένος.  Παρομοίως, οι 

Mauno, Kinnunen και Ruokolainen (2007) στην έρευνά τους με προσωπικό από τον 

τομέα της υγείας, βρήκαν ότι η πίεση του χρόνου (μια τυπική εργασιακή απαίτηση) 

είχε θετική σχέση με την απορρόφηση – μια εκ των τριών διαστάσεων της εργασιακής 

δέσμευσης. Για την ερμηνεία αυτού του ευρήματος έδωσαν την εξήγηση, ότι 

ενδεχομένως, όταν ένα άτομο πιέζεται από το χρόνο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

απορρόφησή του από την εργασία του. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι μόνο στην 

περίπτωση που τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά για το άτομο η επίδραση στην 

εργασιακή του δέσμευση είναι αρνητική. Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο εύρημα 

υποδεικνύει ότι η πίεση του χρόνου, όταν δεν είναι πολύ μεγάλη, λειτουργεί ως 

κίνητρο για μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση, όπως ακριβώς και οι εργασιακοί πόροι.  

Ουσιαστικά, οι έρευνες των Van den Broeck και συνεργατών (2010) και Mauno 

και συνεργατών (2007) υποστηρίζουν ότι οι εργασιακές απαιτήσεις δεν αποτελούν ένα 

ομοιογενές σύνολο. Αντίθετα, μπορούν να διαχωριστούν σε δυο ποιοτικά διαφορετικές 

υποκατηγορίες, τις εργασιακές προκλήσεις και τα εργασιακά εμπόδια. Ως εργασιακές 

προκλήσεις χαρακτηρίζονται οι εργασιακές απαιτήσεις που, παρότι μπορεί να 

εξαντλούν την ενέργεια των ατόμων, αποδεικνύονται βοηθητικές καθώς τους παρέχουν 

το κίνητρο για να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να επιτύχουν τους 

εργασιακούς τους στόχους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο εργασιακός φόρτος και οι 

γνωστικές απαιτήσεις (Van den Broeck και συνεργάτες, 2010) καθώς και η πίεση του 

χρόνου (Mauno και συνεργάτες, 2007). Από την άλλη, ως εργασιακά εμπόδια 

θεωρούνται οι εργασιακές απαιτήσεις που αποστραγγίζουν την ενέργεια των ατόμων 

με αποτέλεσμα τα ίδια να νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο και να βιώνουν αρνητικά 

συναισθήματα. Παραδείγματα εργασιακών εμποδίων αποτελούν η σύγχυση ρόλων, η 

εργασιακή ανασφάλεια όπως επίσης οι διαπροσωπικές διαμάχες.   

Σύμφωνα με μια ερμηνεία βασισμένη στη θεωρία του αυτό-καθορισμού (Deci 

& Ryan, 2008), οι εργασιακές προκλήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 

εργασιακή δέσμευση διότι τα εργασιακά περιβάλλοντα που παρέχουν πληθώρα 

εργασιακών προκλήσεων δημιουργούν κίνητρο στα άτομα γιατί καταρχήν ικανοποιούν 

τις τρεις βασικές ανάγκες για αυτονομία, επάρκεια και σχέσεις με τους άλλους. 

Εναλλακτικά, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών του Vroom (1964, όπως 

περιγράφεται στους Lawler & Suttle, 1973), το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κίνητρο 

σε ένα άτομο για να εκτελέσει μια ενέργεια εξαρτάται από την αλληλεπίδραση μεταξύ 
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(α) της προσδοκίας του ατόμου αναφορικά με το – πρώτου επιπέδου – αποτέλεσμα της 

ενέργειας και (β) του σθένους αυτού του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα πρώτου 

επιπέδου αναφέρεται στα άμεσα αποτελέσματα μιας συμπεριφοράς όπως πχ. η 

ανάληψη ενός συγκεκριμένου εργασιακού ρόλου, και θεωρείται ότι αποκτά δύναμη 

(σθένος) λόγω του ότι αποτελεί το μέσο για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων δευτέρου 

επιπέδου (πληρωμή, προαγωγή, αναγνώριση κλπ.). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όταν 

τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με εργασιακές απαιτήσεις αξιολογούν την προσπάθεια 

που χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουν, την πιθανότητα επιτυχίας καθώς και κατά 

πόσο η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εργασιακών απαιτήσεων μπορεί να συμβάλει 

στην επίτευξη αποτελεσμάτων εξέχουσας σημασίας για το κάθε άτομο όπως η 

προσωπική εξέλιξη και επίτευξη των εργασιακών στόχων (Van den Broeck και 

συνεργάτες, 2010). Για παράδειγμα, ο φόρτος εργασίας μπορεί να θεωρηθεί 

αντιμετωπίσιμη εργασιακή απαίτηση από το άτομο υπό την προϋπόθεση ότι θα 

αυξήσει την προσπάθειά του προκειμένου να προλάβει μια προθεσμία, μια 

‘κατάκτηση’ που μακροπρόθεσμα πιθανώς να το οδηγήσει σε ακόμα πιο ‘δελεαστικά’ 

εργασιακά καθήκοντα.  

Με βάση τις έρευνες των Van den Broeck και συνεργατών (2010) και Mauno 

και συνεργατών (2007), οι εργασιακές προκλήσεις που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της 

τράπεζας είναι ο εργασιακός φόρτος (που περιλαμβάνει την πίεση του χρόνου ως 

διάσταση) και οι γνωστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, ως εργασιακά εμπόδια θα 

συμπεριληφθούν οι συναισθηματικές απαιτήσεις. Η επιλογή αυτή έγινε διότι κρίθηκε 

πιθανό η εργασία των τραπεζικών υπαλλήλων να περιλαμβάνει παράλληλα με τις 

παραπάνω εργασιακές προκλήσεις και αυξημένες συναισθηματικές απαιτήσεις εξαιτίας 

της διαρκούς αλληλεπίδρασης με διαφορετικούς πελάτες. Με βάση την παραπάνω 

ανάλυση διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση:  

 

Υπόθεση 2: Ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στον εργασιακό φόρτο και τις 

γνωστικές απαιτήσεις θα σχετίζονται θετικά με την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση, ενώ ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στις συναισθηματικές απαιτήσεις 

θα σχετίζονται αρνητικά με την καταστασιακή δέσμευση.   

 

Παράλληλα με τις κύριες επιδράσεις, το μοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 

2007) προτείνει ότι οι εργασιακοί πόροι και οι εργασιακές απαιτήσεις αλληλεπιδρούν 

και προσδιορίζουν και τα επίπεδα δέσμευσης. Συγκεκριμένα, οι εργασιακοί πόροι 
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λειτουργούν ως κίνητρα που προωθούν την εργασιακή δέσμευση, ειδικά σε συνθήκες 

όπου οι εργασιακές απαιτήσεις είναι αυξημένες. Η πρόταση αυτή στηρίζεται και στη 

θεωρία διατήρησης των πόρων του Hobfoll (1989, όπως περιγράφεται στους Westman 

και συνεργάτες, 2005). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι άνθρωποι επιδιώκουν να 

αποκτήσουν, να διατηρήσουν αλλά και να προστατεύσουν τους πόρους τους. Για το 

λόγο αυτό, μπροστά σε μια επικείμενη απώλεια πόρων, τα άτομα επιστρατεύουν τους 

ήδη διαθέσιμους πόρους τους προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο της απώλειας. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η απώλεια πόρων ή το ενδεχόμενο αυτής έχει δυσανάλογα 

μεγαλύτερη σημασία για το άτομο σε σχέση με την απόκτηση τους. Για παράδειγμα, 

στο ενδεχόμενο το άτομο να αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό πόρων και στο 

ενδεχόμενο να χάσει ισάριθμους πόρους, η απώλεια θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο γι’ 

αυτό. Αντίστοιχα, μπροστά στο ενδεχόμενο το άτομο να  χάσει πόρους, η απόκτηση 

(νέων) πόρων εντέλει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, όσοι διαθέτουν 

μεγαλύτερες δεξαμενές πόρων είναι λιγότερο επιρρεπείς ως προς την απώλεια. Τέλος, 

σύμφωνα με τη θεωρία, η απόκτηση πόρων αποκτά εξέχουσα σημασία ειδικότερα υπό 

συνθήκες επικείμενης απώλειας. Αυτό σημαίνει ότι οι εργασιακοί πόροι αποκτούν τη 

δυναμική τους να λειτουργούν ως κίνητρα ειδικά όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν 

αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις, οι οποίες απειλούν τους διαθέσιμους πόρους.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Bakker, Hakanen, Demerouti και Xanthopoulou (2007) σε 

έρευνά τους σε 805 Φινλανδούς δασκάλους δημοτικών αλλά και σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βρήκαν ότι οι ανάρμοστες συμπεριφορές των μαθητών 

ήταν λιγότερο επιζήμιες ως προς την εργασιακή δέσμευση των δασκάλων, όταν 

δέχονταν την υποστήριξη και την αναγνώριση των εποπτών και των συναδέλφων τους, 

και δούλευαν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου η καινοτομία ευνοούνταν. 

Επίσης, βρήκαν ότι οι εργασιακοί πόροι των δασκάλων είχαν ισχυρότερη θετική 

επίδραση στη δέσμευσή τους όταν συνδυάζονταν με υψηλά επίπεδα εργασιακών 

απαιτήσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας και με βάση τα παραπάνω προτείνεται 

ότι και στους τραπεζικούς υπαλλήλους η καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

αυξάνεται όταν συνδυάζονται υψηλά επίπεδα εργασιακών πόρων με συνθήκες 

αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων. Έτσι, αναμένεται: 

 

Υπόθεση 3: Οι εργασιακοί πόροι (αυτονομία στην εργασία και συναδελφική 

υποστήριξη) θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

κυρίως σε συνθήκες αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων (εργασιακός φόρτος, 
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γνωστικές απαιτήσεις και συναισθηματικές απαιτήσεις), κατά τη διάρκεια των 

επεισοδίων. 

 

Πέρα από τα χαρακτηριστικά της εργασίας, η καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση επηρεάζεται και από τα χαρακτηριστικά του ατόμου και συγκεκριμένα από 

τους προσωπικούς του πόρους (Hobfoll, 1989, όπως περιγράφεται στους 

Xanthopouolou και συνεργάτες, 2009a). Σύμφωνα με τον ορισμό που παραθέτουν οι 

Van den Heuvel και συνεργάτες (2010, σελ. 129), οι προσωπικοί πόροι εντός του 

εργασιακού πλαισίου αναφέρονται σε “…γνωστικές – συναισθηματικές πτυχές της 

προσωπικότητας (…) που κινητοποιούν τα άτομα και διευκολύνουν την επίτευξη ενός 

στόχου παρά την παρουσία αντιξοοτήτων και προκλήσεων”. Υπό την έννοια αυτή, οι 

προσωπικοί πόροι είναι λειτουργικοί ως προς την επίτευξη των εργασιακών στόχων, 

προστατεύουν από ενδεχόμενες απειλές και το συνεπαγόμενο σωματικό και 

ψυχολογικό κόστος και παρακινούν την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Επιπλέον, 

έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με την ευημερία των εργαζομένων, καθώς προστατεύουν τα 

άτομα από την επαγγελματική εξουθένωση (Kalimo, Pahkin, Mutanen, Toppinen-

Tanner, 2003).  

Με βάση τον ορισμό των Van den Heuvel και συνεργατών (2010), 

προσωπικούς πόρους συνιστούν και οι γνωστικοί πόροι και συγκεκριμένα η 

δυνατότητα του ατόμου να συγκεντρώσει την προσοχή του στο εργασιακό καθήκον, 

κάτι το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία των εργασιακών επεισοδίων 

(Beal και συνεργάτες, 2005). Η συγκέντρωση της προσοχής αναφέρεται σε μια 

διαδικασία, η οποία καθορίζει κατά πόσο τα άτομα μπορούν και τελικά καταφέρνουν 

να εστιάσουν τους γνωστικούς τους πόρους στην ολοκλήρωση ενός εργασιακού 

καθήκοντος, παρά την παρουσία άλλων απαιτήσεων για προσοχή. Για παράδειγμα, αν 

κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου το άτομο αφιερώνει το 100% των πόρων του σε ένα 

συγκεκριμένο καθήκον, τότε είναι πιο πιθανό να είναι δεσμευμένο και η επίδοση του 

να είναι εξαιρετική, ενώ στην περίπτωση που επιβαρύνεται με πολλά καθήκοντα ή 

δέχεται διασπαστικά ερεθίσματα που απαιτούν γνωστικούς πόρους, τότε η δέσμευση 

και η επίδοση του σε ένα ή σε όλα τα καθήκοντα φθίνει.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και έρευνες που έχουν αποδείξει το 

σημαντικό ρόλο των προσωπικών πόρων στη δημιουργία καταστασιακής δέσμευσης 

(Xanthopoulou και συνεργάτες, 2009a. Xanthopoulou και συνεργάτες, 2007), 

προτείνεται ότι η συγκέντρωση της προσοχής, ως προσωπικός πόρος, βελτιώνει την 
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καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός στον οποίο η 

προσοχή ενός ατόμου είναι συγκεντρωμένη σε ένα επεισόδιο θα επηρεάζει την 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. Έτσι, αναμένεται:  

 

Υπόθεση 4: Η συγκέντρωση της προσοχής σχετίζεται θετικά με την 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

 

3. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΈΡΕΥΝΑ  

Για την μελέτη της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης των τραπεζικών 

υπαλλήλων θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική των ημερολογίων. Τα ημερολόγια συνιστούν 

εργαλεία αυτό-αναφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται μια ή περισσότερες στιγμές της 

ημέρας από τα άτομα προκειμένου να καταγραφούν και να εξεταστούν οι ατομικές 

τους εμπειρίες από την μια στιγμή στην άλλη (Bolger, Davis, & Rafaeli, 2003). Η 

τεχνική των ημερολογίων ενδείκνυται για την μελέτη μεταβλητών που εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα ενδο-ατομικών διακυμάνσεων μέσα στο χρόνο (Ohly, Sonnentag, 

Niessen & Zapf, 2010). Στο εργασιακό πλαίσιο, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά 

για την μελέτη σκέψεων, στάσεων και συμπεριφορών που σχετίζονται με την εργασία 

καθώς και για την μελέτη παραγόντων πλαισίου που εμφανίζουν υψηλή 

διαφοροποίηση από τη μια στιγμή στην άλλη, στο ίδιο άτομο.    

Βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής των ημερολογίων αποτελεί η εξέταση των 

ψυχολογικών φαινομένων στο πλαίσιο της καθημερινότητας των ατόμων, δηλαδή 

εντός του πλαισίου στο οποίο φυσιολογικά λαμβάνουν χώρα (πχ. στον εργασιακό χώρο 

ή στο σπίτι; Bolger και συνεργάτες , 2003. Ohly και συνεργάτες, 2010). Παρότι η 

συγχρονική έρευνα αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο έρευνας στην οργανωτική 

ψυχολογία, δεν ενδείκνυται για την μελέτη μεταβλητών που διακυμαίνονται ή που 

εξαρτώνται από περιστασιακούς παράγοντες. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί 

στη συγχρονική έρευνα τα δεδομένα συλλέγονται μια και μοναδική φορά με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εξέταση στάσεων και συμπεριφορών που 

μεταβάλλονται στο χρόνο. Αντίθετα, με την τεχνική των ημερολογίων τα δεδομένα 

συλλέγονται είτε σε ημερήσιο επίπεδο (πχ. στο τέλος της ημέρας) είτε λίγο μετά την 

εμφάνιση του φαινομένου υπό εξέταση, για περίπου μια εβδομάδα, καθιστώντας 

δυνατή την εξέταση της διακύμανσης μιας συμπεριφοράς στο χρόνο.  

Στη ψυχολογική έρευνα αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να ανασκοπήσουν ψυχολογικές καταστάσεις του παρελθόντος 



 22 

προκειμένου να παρέχουν εκτιμήσεις για τις καταστάσεις αυτές. Όμως, σύμφωνα με 

τον Bolger και τους συνεργάτες του (2003), αυτού του είδους η ανασκόπηση 

χαρακτηρίζεται από μεροληψία διότι η περιορισμένη δυνατότητα των ατόμων να 

θυμηθούν εμπειρίες και καταστάσεις του παρελθόντος, οδηγεί σε αναδρομικές, 

“αθροιστικές” εκτιμήσεις, που περισσότερο αποτελούν ανακατασκευή του φαινομένου 

υπό εξέταση παρά αντανακλούν την πραγματικότητα. Αυτό, συμβαίνει γιατί η 

ανασκόπηση ως διαδικασία επηρεάζεται από την τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση του 

ατόμου, με αποτέλεσμα η τρέχουσα ψυχολογική κατάσταση να οδηγεί σε εκτιμήσεις 

ανάλογου σθένους με αυτήν (Bower, 1981). Συνεπώς, ένα θεμελιώδες πλεονέκτημα 

της τεχνικής των ημερολογίων συνίσταται στη μείωση του συστηματικού και τυχαίου 

σφάλματος και κατ’ επέκταση στην αύξηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων.  

Σύμφωνα με την Ohly και τους συνεργάτες της (2010), η τεχνική των 

ημερολογίων ενδείκνυται για την εξέταση τριών κατηγοριών ερευνητικών 

ερωτημάτων: συστηματικές αλλαγές σε μια μεταβλητή με την πάροδο του χρόνου (πχ. 

αλλαγές στην εργασιακή δέσμευση), σχέσεις μεταξύ παροδικών καταστάσεων και 

συμπεριφορών (πχ. η σχέση μεταξύ υποστήριξης και εργασιακής δέσμευσης) και 

σχέσεις ανάμεσα σε σταθερές μεταβλητές και παροδικές καταστάσεις και 

συμπεριφορές (πχ. η σχέση ανάμεσα στην αυτονομία στην εργασία και την πίεση του 

χρόνου, ως σταθερά εργασιακά χαρακτηριστικά, και την αντίληψη της εργασίας ως 

πρόκλησης, ως παροδική κατάσταση). Στην παρούσα έρευνα τα ερευνητικά 

ερωτήματα που θα εξεταστούν αφορούν σχέσεις μεταξύ παροδικών καταστάσεων και 

συμπεριφορών. Συνεπώς, για την μέτρηση της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης 

(παροδική, σχετιζόμενη με την εργασία κατάσταση κινήτρων που διακυμαίνεται στο 

ίδιο άτομο ανάμεσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα; Sonnentag και συνεργάτες, 

2010) θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική των ημερολογίων. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν 

πέντε επεισόδια δέσμευσης (δηλ. πέντε συναλλαγές με πέντε διαφορετικούς πελάτες) 

σε μια εργασιακή ημέρα.  
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4. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν τραπεζικοί υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, 

προσεγγίστηκαν υπάλληλοι από 11 υποκαταστήματα τραπεζών στην περιοχή των 

Αθηνών και της Σύρου. Οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην έρευνα απασχολούνταν 

είτε στη θέση του τραπεζικού ταμία είτε στην εξυπηρέτηση πελατών. Η  διανομή των 

ερωτηματολογίων έγινε κατόπιν συνεννόησης με τους διευθυντές των 

υποκαταστημάτων. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα 

ημερολόγιο πέντε φορές κατά τη διάρκεια μιας εργασιακής ημέρας, το οποίο 

υποδιαιρούνταν σε πέντε τμήματα. Κάθε τμήμα αφορούσε μια συναλλαγή με έναν 

διαφορετικό πελάτη. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το ημερολόγιο 

μετά τη λήξη διαδοχικών συναλλαγών με πέντε διαφορετικούς πελάτες, με την 

προϋπόθεση ότι κάθε συναλλαγή θα είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε λεπτά. Κάθε 

συναλλαγή αντιστοιχούσε σε ένα επεισόδιο δέσμευσης. Το ημερολόγιο αυτό εξέταζε 

τις γνωστικές και συναισθηματικές απαιτήσεις της εκάστοτε συναλλαγής, τον 

εργασιακό φόρτο, την υποστήριξη από τους συναδέλφους, την αυτονομία, τη 

συγκέντρωση της προσοχής καθώς και την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση των 

τραπεζικών υπαλλήλων, όλα αναφορικά με μια μεμονωμένη συναλλαγή. Η ανωνυμία 

των συμμετεχόντων ήταν διασφαλισμένη. Συνολικά, διανεμήθηκαν 55 

ερωτηματολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 30 (ποσοστό 

απαντητικότητας 54,5%).  

Το τελικό δείγμα της έρευνας (N = 30) αποτελούνταν από 13 άνδρες (43,3%) 

και 17 γυναίκες (56,7%). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 39,6 έτη (Τ.Α. = 

8,59), με τον νεότερο συμμετέχοντα να δηλώνει 24 ετών και το γηραιότερο 56 ετών. 

Στο σύνολό τους οι τραπεζικοί υπάλληλοι δήλωσαν ότι απασχολούνται με πλήρες 

ωράριο, το όποιο βάσει σύμβασης εργασίας κατά μέσο όρο υπολογίστηκε σε 39,3 ώρες 

εβδομαδιαίως (Τ.Α. = 3,26), ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνταν από την 

εργασία τους κατά μέσο όρο 44,9 ώρες (Τ.Α. = 5,88). Ο μέσος όρος προϋπηρεσίας 

υπολογίστηκε στα 15 έτη (Τ.Α. = 8,62). Έντεκα συμμετέχοντες (36%) δήλωσαν ότι 

είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 7 (23%) ότι είχαν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές 

σπουδές και 5 (16,6%) ότι είχαν απολυτήριο Λυκείου. Στην πλειοψηφία τους (36%) οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι συζούν με το/τη σύζυγο/σύντροφο τους, με παιδιά στο 

σπίτι. Το 56,7% του δείγματος που αντιστοιχεί σε 17 άτομα δήλωσε ότι εργαζόταν ως 
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τραπεζικός ταμίας (teller), το 36,7% δήλωσε ότι απασχολούνταν στην εξυπηρέτηση 

πελατών και μόλις το 6,7% κατέχει διευθυντική θέση. Επιπλέον, το 70% των 

συμμετεχόντων δεν είχαν εποπτικό ρόλο και το 83% δήλωσε ότι σχεδόν ποτέ δεν 

παίρνει δουλειά για το σπίτι. Συνολικά καταγράφηκαν 114 συναλλαγές με 

διαφορετικούς πελάτες, αριθμός που αναλογεί σε 3,8 συναλλαγές ανά άτομο. 

 

 

4.2. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 

Εργασιακοί πόροι 

 Η υποστήριξη από συναδέλφους μετρήθηκε με τρεις προτάσεις βασισμένες 

στην κλίμακα των Bakker, Demerouti και Verbeke (2004). Οι ερωτήσεις 

προσαρμόστηκαν ώστε να αναφέρονται στα χαρακτηριστικά κάθε μεμονωμένης 

συναλλαγής. Παράδειγμα αποτελεί η πρόταση: «Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με 

το συγκεκριμένο πελάτη, είχα την υποστήριξη των συναδέλφων μου». Οι υπάλληλοι 

μπορούσαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με τις προτάσεις επιλέγοντας από 

το (1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα μέχρι και το (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας της κλίμακας υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha = 0,91 στο σύνολο των 

αλληλεπιδράσεων. 

Για την μέτρηση της αυτονομίας χρησιμοποιήθηκαν δυο προτάσεις βασισμένες 

στην κλίμακα του Bakker και των συνεργατών του (2004). Οι προτάσεις αυτές 

προσαρμόστηκαν προκειμένου να ανταποκρίνονται στη φύση κάθε μεμονωμένης 

συναλλαγής. Ένα παράδειγμα αποτελεί η πρόταση: «Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής 

με το συγκεκριμένο πελάτη, είχα ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας μου». Οι 

απαντήσεις μετρήθηκαν σε μια επτάβαθμη κλίμακα όπου (1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα 

και (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας ήταν alpha = 

0,64 στο σύνολο των αλληλεπιδράσεων. 

 

Εργασιακές απαιτήσεις. 

Για την μέτρηση των εργασιακού φόρτου χρησιμοποιήθηκαν δυο προτάσεις από 

την κλίμακα των Bakker και συνεργατών (2004). Μια από τις ερωτήσεις ήταν η εξής: 

«Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με το συγκεκριμένο πελάτη, έπρεπε να κάνω 

πολλά πράγματα για να ολοκληρώσω την εργασία που μου ζήτησε (ο πελάτης)». Οι 

ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν την απάντησή τους μέσα από μια επτάβαθμη 
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κλίμακα, όπου (1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα, και (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha υπολογίστηκε σε 0,56. Για την μέτρηση των 

γνωστικών απαιτήσεων χρησιμοποιήθηκαν τρία στοιχεία από την κλίμακα γνωστικών 

απαιτήσεων των Van Veldhover και Meijman (1994). Χαρακτηριστική πρόταση 

αποτελεί η εξής: «Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με το συγκεκριμένο πελάτη, η 

εργασία που έπρεπε να κάνω ήταν πνευματικά πολύ πιεστική». Οι ερωτηθέντες 

μπορούσαν να επιλέξουν κατά πόσο συμφωνούν με την κάθε πρόταση 

χρησιμοποιώντας μια επτάβαθμη απαντητική κλίμακα όπου (1) = όχι, διαφωνώ 

απόλυτα και (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης αξιοπιστίας υπολογίστηκε σε 

Cronbach’s alpha = 0,85. Οι συναισθηματικές απαιτήσεις κάθε επεισοδίου δέσμευσης 

μετρήθηκαν με τρεις προτάσεις, οι οποίες αντλήθηκαν από την κλίμακα των Bakker, 

Demerouti και Schaufeli (2003). Οι προτάσεις προσαρμόστηκαν ώστε να ταιριάζουν 

στη φύση μιας μεμονωμένης συναλλαγής. Χαρακτηριστική πρόταση της κλίμακας 

είναι η εξής: «Ο πελάτης παραπονιόταν συνέχεια αν και εγώ έκανα τα πάντα για να τον 

εξυπηρετήσω». Οι τραπεζικοί υπάλληλοι μπορούσαν να δηλώσουν το βαθμό στον 

οποίο συμφωνούσαν με τις ερωτήσεις μέσω μιας επτάβαθμης κλίμακας, όπου (1) = όχι, 

διαφωνώ απόλυτα και (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης αξιοπιστίας της 

κλίμακας ανήλθε σε Cronbach’s alpha = 0,75.  

Συγκέντρωση της προσοχής. Η συγκέντρωση της προσοχής μετρήθηκε με μια 

κλίμακα η οποία κατασκευάστηκε ειδικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης 

έρευνας. Η κλίμακα αποτελείται από τέσσερις προτάσεις, όπως για παράδειγμα «Κατά 

τη διάρκεια της συναλλαγής με το συγκεκριμένο πελάτη, ήμουν απολύτως 

συγκεντρωμένος/η στη δουλειά μου». Επιπλέον, η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δυο 

ανεστραμμένες ερωτήσεις (πχ. «Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με το συγκεκριμένο 

πελάτη, τα πράγματα γύρω μου μου αποσπούσαν την προσοχή»). Η μέτρηση αυτών 

των προτάσεων πραγματοποιήθηκε με μια επτάβαθμη κλίμακα στην οποία (1) = όχι, 

διαφωνώ απόλυτα, και (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μετά την αντιστροφή της 

βαθμολογίας των ανεστραμμένων προτάσεων ο δείκτης αξιοπιστίας της κλίμακας 

υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha = 0,78 στο σύνολο των επεισοδίων. 

 

Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. Για την μέτρηση της καταστασιακής 

εργασιακής δέσμευσης των τραπεζικών υπαλλήλων χρησιμοποιήθηκαν έξι 

προσαρμοσμένες προτάσεις από την Κλίμακα Εργασιακής Δέσμευσης της Ουτρέχτης 

(UWES) των Schaufeli και συνεργατών (2002). Συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκαν δυο 
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στοιχεία για κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της εργασιακής δέσμευσης (σθένος, 

αφιέρωση και απορρόφηση). Παραδείγματα αποτελούν οι εξής προτάσεις: «Κατά τη 

διάρκεια της συναλλαγής με το συγκεκριμένο πελάτη, ένιωσα γεμάτος/η ζωντάνια και 

δύναμη» (σθένος), «Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής με το συγκεκριμένο πελάτη, 

ένιωσα περήφανος/η για τη δουλειά που κάνω» (αφιέρωση) και «Κατά τη διάρκεια της 

συναλλαγής με το συγκεκριμένο πελάτη, ήμουν εντελώς απορροφημένος/η στην 

εργασία μου» (απορρόφηση). Οι ερωτηθέντες μπορούσαν να δηλώσουν το βαθμό 

συμφωνίας τους με τις προτάσεις επιλέγοντας από το (1) = όχι, διαφωνώ απόλυτα 

μέχρι το (7) = ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο δείκτης αξιοπιστίας υπολογίστηκε σε 

Cronbach’s alpha = 0,88.  
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

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

μεταβλητές της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1 

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές της έρευνας (Ν=30 

άτομα και N=114 επεισόδια) 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α.      1     2     3      4     5      6   7 

1.Αυτονομία 5,85 1,11     -          

2.Συναδελφική υποστήριξη 3,22 1,92 -,21*     -         

3.Εργασιακός φόρτος 4,48 1,54  ,04  ,17     -       

4.Γνωστικές απαιτήσεις 4,61 1,62 -,18 ,38** ,54**       -    

5.Συναισθηματικές 

απαιτήσεις 

 

2,58 

 

1,41 

 

-,07 

 

 ,12 

 

 ,14 

  

,39** 

      

      - 

 

 

 

 

6.Συγκέντρωση προσοχής 5,71 1,25  ,43** -,21* -,04 -,11 -,19*      -   

7.Καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση 

 

3,87 

 

1,43 

  

,29** 

 

-,04 

 

-,10 

 

-,22* 

 

-,30** 

 

 ,49** 

 

      - 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 

 

Σύμφωνα με την Υπόθεση 1, αναμενόταν ότι οι ενδο-ατομικές διακυμάνσεις 

στην αυτονομία και την υποστήριξη από τους συναδέλφους θα σχετίζονταν θετικά με 

την εργασιακή δέσμευση κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου επίδοσης. Ο Πίνακας 1 

δείχνει ότι η αυτονομία εμφάνισε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παρόλα αυτά, 

και σε αντίθεση με την Υπόθεση 1, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 

συναδελφικής υποστήριξης και δέσμευσης. Επίσης, ο Πίνακας 1 δείχνει ότι τόσο οι 

γνωστικές απαιτήσεις όσο και οι συναισθηματικές απαιτήσεις συσχετίζονται αρνητικά 

με την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση, επιβεβαιώνοντας έτσι μόνο το δεύτερο 

σκέλος της Υπόθεσης 2. Καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δε βρέθηκε μεταξύ 

του εργασιακού φόρτου και της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης. Τέλος, 

σύμφωνα με την Υπόθεση 4, βρέθηκε μια στατιστικώς σημαντική και θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη συγκέντρωση της προσοχής και την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση.  
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5.2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Προτού πραγματοποιηθούν οι αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόμησης για την 

εξέταση των υποθέσεων της έρευνας, υπολογίστηκαν τα συνολικά σκορ για κάθε 

μεταβλητή. Στη συνέχεια, τα συνολικά σκορ μετατράπηκαν σε σταθμισμένες τιμές (z-

τιμές) για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις 

αναλύσεις. Επιπλέον, επειδή η Υπόθεση 3 εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

διαφορετικών απαιτήσεων και πόρων σε σχέση με την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση, υπολογίστηκαν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς 

συνδυασμούς απαιτήσεων και πόρων. Οι νέες μεταβλητές που δημιουργήθηκαν 

προήλθαν από τον πολλαπλασιασμό των δυο ανεξάρτητων μεταβλητών (z-τιμές) που 

αφορούσαν την κάθε αλληλεπίδραση (πχ. αυτονομία x εργασιακός φόρτος).  

Όλες οι υποθέσεις της έρευνας εξετάστηκαν ταυτόχρονα με μια ανάλυση 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. 

Στο πρώτο βήμα της ανάλυσης, εισήχθησαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές οι τυπικές 

τιμές της αυτονομίας και της συναδελφικής υποστήριξης. Στο δεύτερο βήμα 

συμπεριλήφθηκαν οι τυπικές τιμές των γνωστικών και συναισθηματικών απαιτήσεων 

και του εργασιακού φόρτου, ενώ στο τρίτο βήμα προστέθηκε η συγκέντρωση της 

προσοχής. Με το πρώτο βήμα της ανάλυσης εξετάστηκε η Υπόθεση 1 σύμφωνα με την 

οποία οι ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στην αυτονομία και τη συναδελφική υποστήριξη 

σχετίζονται θετικά με την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. Όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 2, η  Υπόθεση 1 επιβεβαιώθηκε μερικώς καθώς βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

θετική σχέση μόνο μεταξύ της αυτονομίας και της καταστασιακής εργασιακής 

δέσμευσης. Με το δεύτερο βήμα της ανάλυσης εξετάστηκε η Υπόθεση 2, σύμφωνα με 

την οποία οι ενδο-ατομικές διακυμάνσεις στον εργασιακό φόρτο και τις γνωστικές 

απαιτήσεις σχετίζονται θετικά με την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση, ενώ οι ενδο-

ατομικές διακυμάνσεις στις συναισθηματικές απαιτήσεις σχετίζονται αρνητικά. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 2 (Βήμα 2), από όλες τις εργασιακές απαιτήσεις μόνο οι 

συναισθηματικές απαιτήσεις εμφάνισαν στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση με την 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση, επιβεβαιώνοντας μερικώς την Υπόθεση 2. 

Επιπλέον, η θετική σχέση μεταξύ αυτονομίας και καταστασιακής εργασιακής 

δέσμευσης που βρέθηκε στο Βήμα 1 παρέμεινε στατιστικά σημαντική και σε αυτό το 

βήμα. 

 

 



 29 

Πίνακας 2 

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις εργασιακών 

πόρων, εργασιακών απαιτήσεων και συγκέντρωσης της προσοχής στην εργασιακή 

δέσμευση, και αλληλεπιδράσεις (Ν=30 άτομα και Ν=114 επεισόδια) 

                                               Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

Βήμα Μεταβλητές β t       ΔR2 F 

1 Αυτονομία ,30  3,25***  ,09 5,39** 

 Συναδελφική υποστήριξη ,02  ,20    

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Αυτονομία 

Συναδελφική υποστήριξη 

Εργασιακός φόρτος 

Γνωστικές απαιτήσεις 

Συναισθηματικές απαιτήσεις 

Αυτονομία 

Συναδελφική υποστήριξη 

Εργασιακός φόρτος 

Γνωστικές απαιτήσεις 

Συναισθηματικές απαιτήσεις 

Συγκέντρωση προσοχής 

Αυτονομία 

Συναδελφική υποστήριξη 

Εργασιακός φόρτος  

Γνωστικές απαιτήσεις 

Συναισθηματικές απαιτήσεις 

Συγκέντρωση προσοχής 

ΑυτονομίαxΕργασιακός φόρτος 

ΑυτονομίαxΓνωστικές 

απαιτήσεις 

ΑυτονομίαxΣυναισθηματικές 

απαιτήσεις 

Συναδελφική υποστήριξηx 

Εργασιακός φόρτος 

Συναδελφική υποστήριξηx 

Γνωστικές απαιτήσεις 

Συναδελφική υποστήριξηx 

Συναισθηματικές απαιτήσεις 

,29 

,09 

-,04 

-,11 

-,25 

,11 

,15 

-,02 

-,13 

-,18 

,42 

,06 

,19 

-,00 

-,11 

-,16 

,47 

,01 

 

,01 

 

-,01 

 

,21 

 

-,13 

 

,13 

3,13*** 

,94 

-,35 

-,88 

-2,57** 

1,15 

1,68 

-,18 

-1,20 

-2,01* 

4,57*** 

,63 

1,93 

-,04 

-,93 

-1,75 

4,78*** 

,04 

 

,11 

 

-,05 

 

1,85 

 

-1,10 

 

1,26 

 

 

 

 

 

,09 

 

 

 

 

,13 

 

 

 

 

 

,03 

4,11** 

 

 

 

 

20,89*** 

 

 

 

 

 

0,74 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 
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Στο Βήμα 3 της ανάλυσης εξετάστηκε η Υπόθεση 4, σύμφωνα με την οποία η 

συγκέντρωση της προσοχής θα σχετίζεται θετικά με την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση. Η συγκεκριμένη υπόθεση επιβεβαιώθηκε καθώς εμφανίστηκε μια 

στατιστικά ισχυρή θετική σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης της προσοχής και της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης (Πίνακας 2). Επίσης, στο βήμα αυτό η 

αρνητική σχέση των συναισθηματικών απαιτήσεων με την εργασιακή δέσμευση 

παρέμεινε στατιστικά σημαντική, ενώ η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

αυτονομίας και της εργασιακής δέσμευσης που είχε εμφανιστεί στα δυο προηγούμενα 

βήματα δε διατηρήθηκε. Τέλος, στο Βήμα 4 εξετάστηκε η Υπόθεση 3 σύμφωνα με την 

οποία οι εργασιακοί πόροι οδηγούν σε μεγαλύτερη εργασιακή δέσμευση σε συνθήκες 

αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων. Στο βήμα αυτό, η σχέση μεταξύ της 

συγκέντρωσης της προσοχής και της εργασιακής δέσμευσης εξακολούθησε να είναι 

στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, από τις αλληλεπιδράσεις εργασιακών απαιτήσεων 

και πόρων μόνο η αλληλεπίδραση συναδελφικής υποστήριξης και εργασιακού φόρτου 

προσέγγισε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Πίνακας 2). Για το λόγο αυτό, 

κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη σειρά αναλύσεων προκειμένου να 

εξεταστεί η κάθε αλληλεπίδραση ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 3-8.  

 

 

Πίνακας 3  

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις και 

αλληλεπίδραση αυτονομίας και εργασιακού φόρτου (Ν=30 άτομα και Ν=114 επεισόδια) 

                                                                                            Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

Βήμα Μεταβλητές  β t     ΔR2 F 

1 
Αυτονομία  

,29 3,19***        ,10       

5,95*** 

 Εργασιακός φόρτος -,11 -1,16   

2 Αυτονομία x Εργασιακός φόρτος -,20 -,22        ,00        ,05 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 
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Πίνακας 4 

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις και 

αλληλεπιδράσεις αυτονομίας και γνωστικών απαιτήσεων (Ν=30 άτομα και Ν=114 

επεισόδια) 

                                                                                            Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

Βήμα Μεταβλητές  β t ΔR2 F 

1 Αυτονομία            ,26  2,71**       ,11          7,05*** 

 Γνωστικές απαιτήσεις         -,18 -1,83   

2 Αυτονομία x Γνωστικές 

απαιτήσεις 

          ,02 

           

   ,21 

    

      ,00  

       

        ,04 

          

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 

 

Πίνακας 5 

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις και 

αλληλεπίδραση αυτονομίας και συναισθηματικών απαιτήσεων (Ν=30 άτομα και Ν=114 

επεισόδια) 

                                                                                            Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

Βήμα Μεταβλητές  β t       ΔR2 F 

1 Αυτονομία  ,28 3,16*** ,17 11,09*** 

 Συναισθηματικές απαιτήσεις -,28 -3,18***   

2 Αυτονομία x Συναισθηματικές 

απαιτήσεις 

-,02 

 

-,22 

 

,00 

 

        ,05 

 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 
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Πίνακας 6 

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις και 

αλληλεπίδραση συναδελφικής υποστήριξης και εργασιακού φόρτου (Ν=30 άτομα και 

Ν=114 επεισόδια) 

                                                                                            Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση  

Βήμα Μεταβλητές  β t  ΔR2 F 

1 Συναδελφική υποστήριξη           ,03  ,25          ,01        ,59 

 Εργασιακός φόρτος         -,07 -,75     

2 Συναδελφική υποστήριξη x 

Εργασιακός φόρτος 

         ,17 

          

 1,77          ,03       3,12 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 

 

Πίνακας 7  

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις και 

αλληλεπίδραση συναδελφικής υποστήριξης και γνωστικών απαιτήσεων (Ν=30 άτομα και 

Ν=114 επεισόδια) 

                                                                                            Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση  

Βήμα Μεταβλητές  β t  ΔR2  F 

1 Συναδελφική υποστήριξη ,03 ,32          ,05       2,91 

 Γνωστικές απαιτήσεις -,19 -1,75     

2 Συναδελφική υποστήριξη x 

γνωστικές απαιτήσεις 

,13 1,35          ,02       1,82 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 
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Πίνακας 8 

Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης Παλινδρόμησης: Κύριες επιδράσεις και 

αλληλεπίδραση συναδελφικής υποστήριξης και συναισθηματικών απαιτήσεων (Ν=30 

άτομα και Ν=114 επεισόδια) 

                                                                                            Καταστασιακή εργασιακή δέσμευση 

Βήμα Μεταβλητές  β t      ΔR2  F 

1 Συναδελφική υποστήριξη         -,02  -,25        ,09       5,44** 

 Συναισθηματικές απαιτήσεις         -,29 -3,17***   

2 Συναδελφική υποστήριξη x 

Συναισθηματικές απαιτήσεις 

         ,16  1,78        ,03       3,18 

Σημείωση. * p < ,05  , ** p < , 01 , *** p <,005 

 

Οι Πίνακες 3-8 δείχνουν ότι μόνο οι αλληλεπιδράσεις συναδελφικής 

υποστήριξης και εργασιακού φόρτου, και συναδελφικής υποστήριξης και 

συναισθηματικών απαιτήσεων προσέγγισαν το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

Παρόλα αυτά, σε καμία από τις δυο περιπτώσεις η αλληλεπίδραση των προτεινόμενων 

μεταβλητών δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική. Ως εκ τούτου, η Υπόθεση 3 

απορρίπτεται.  
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τα επίπεδα της καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης των τραπεζικών 

υπαλλήλων κατά τη διάρκεια συναλλαγών με διαφορετικούς πελάτες στο πλαίσιο μιας 

εργασιακής ημέρας. Πέρα από τα εργασιακά χαρακτηριστικά και την αλληλεπίδραση 

αυτών που επηρεάζουν τη δέσμευση που νιώθουν τα άτομα για την εργασία τους 

(Bakker & Demerouti, 2007), η παρούσα έρευνα πρότεινε ότι και η συγκέντρωση της 

προσοχής, ως προσωπικός πόρος, επηρεάζει θετικά την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση.  

Βασικές υποθέσεις της έρευνας ήταν ότι οι εργασιακοί πόροι (αυτονομία και 

συναδελφική υποστήριξη) και οι εργασιακές προκλήσεις (εργασιακός φόρτος και 

γνωστικές απαιτήσεις) θα σχετίζονται θετικά με την εργασιακή δέσμευση κατά τη 

διάρκεια του επεισοδίου. Αντίθετα, τα εργασιακά εμπόδια (συναισθηματικές 

απαιτήσεις) αναμένονταν να έχουν αρνητική σχέση με τη δέσμευση. Παράλληλα, με 

βάση το μοντέλο ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η 

αλληλεπίδραση πόρων και απαιτήσεων προβλέπει την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση και συγκεκριμένα ότι υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης θα υπάρξουν όταν 

υψηλές απαιτήσεις συνδυάζονται με υψηλά επίπεδα πόρων. Επίσης, η συγκέντρωση 

της προσοχής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αναμενόταν ότι θα σχετίζεται θετικά με 

τη δέσμευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυτονομία και η συγκέντρωση της 

προσοχής σχετίζονται θετικά με την εργασιακή δέσμευση, ενώ οι συναισθηματικές 

απαιτήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη δέσμευση των τραπεζικών υπαλλήλων. Επομένως, 

οι υποθέσεις της έρευνας επιβεβαιώθηκαν μερικώς.  

 

6.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ  

Το πρώτο ζητούμενο της έρευνας ήταν να εξεταστούν οι βασικές προτάσεις του 

μοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti,2007) στο πλαίσιο των επεισοδίων δέσμευσης. 

Τέθηκε το ερώτημα αν η καταστασιακή εργασιακή δέσμευση επηρεάζεται από τα ίδια 

εργασιακά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν και τη γενική εργασιακή δέσμευση. 

Έτσι, διατυπώθηκε η Υπόθεση 1, σύμφωνα με την οποία η αυτονομία και η 

συναδελφική υποστήριξη που βιώνουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ενός 

επεισοδίου επηρεάζουν θετικά τη δέσμευση που νιώθουν εκείνη τη στιγμή με την 

εργασία τους. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε μόνο για την αυτονομία κάτι που 
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σημαίνει ότι ο έλεγχος που νιώθει ένας τραπεζικός υπάλληλος ότι έχει πάνω στην 

εργασία του και όχι η υποστήριξη που θα λάβει από τους συναδέλφους του αυξάνουν 

την καταστασιακή εργασιακή του δέσμευση. Η θετική σχέση μεταξύ αυτονομίας και 

δέσμευσης που επιβεβαιώθηκε στην παρούσα έρευνα είναι σύμφωνη με προηγούμενες 

έρευνες που έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο της αυτονομίας στη διαμόρφωση της 

εργασιακής αυτής στάσης (Koyuncu και συνεργάτες, 2006;Mauno και 

συνεργάτες,2007; Xanthopoulou και συνεργάτες, 2007; Xanthopoulou και 

συνεργάτες,2009a; Xanthopoulou και συνεργάτες, 2009b). Ωστόσο, η παρούσα έρευνα 

συμπληρώνει τις προηγούμενες έρευνες πάνω στο ρόλο της αυτονομίας διότι έδειξε ότι 

ο συγκεκριμένος εργασιακός πόρος παραμένει καθοριστικός για τη διακύμανση της 

δέσμευσης από επεισόδιο σε επεισόδιο, δηλαδή από την μια στιγμή στην άλλη. Αυτό 

με άλλα λόγια σημαίνει ότι στο πλαίσιο της ίδια εργασιακής ημέρας, όταν ένας 

υπάλληλος βιώνει αυτονομία η δέσμευσή του θα ενισχύεται, ενώ όταν η αυτονομία του 

περιορίζεται η δέσμευσή του θα μειώνεται αναλόγως.   

Σε αντίθεση με την Υπόθεση 1, η συναδελφική υποστήριξη δε βρέθηκε να 

σχετίζεται με την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. Μια ερμηνεία για αυτό το μη 

αναμενόμενο εύρημα θα μπορούσε να είναι ότι ίσως για το συγκεκριμένο εργασιακό 

πληθυσμό η συναδελφική υποστήριξη δεν είναι ενδεδειγμένος εργασιακός πόρος. Αυτό 

φαίνεται λογικό από την άποψη ότι συνήθως μέσα στο πλαίσιο της τράπεζας η πίεση 

του χρόνου είναι μεγάλη και οι τραπεζικοί υπάλληλοι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν 

όσο πιο πολλούς πελάτες μπορούν, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Συνεπώς, η 

στροφή σε κάποιο συνάδελφο για υποστήριξη και βοήθεια καταναλώνει χρόνο και δε 

θεωρείται πρακτική λύση. Την άποψη αυτή σε γενικές γραμμές φαίνεται να 

συμμερίζονται και οι Sonnentag και συνεργάτες (2010), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το 

είδος εργασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και ότι οι κοινωνικοί πόροι 

(κοινωνική υποστήριξη, κλίμα ομάδας, αλληλεπίδραση με τον επόπτη κ.ά.) παίζουν 

σημαντικότερο ρόλο σε χαμηλών δεξιοτήτων δουλειές, στις οποίες η συνεργασία 

μεταξύ των ατόμων είναι αναγκαία. Πράγματι, συγκρίνοντας τους Μ.Ο. της 

συναδελφικής υποστήριξης (Μ.Ο. = 3,22) και της αυτονομίας (Μ.Ο. = 5,85) κατά τη 

διάρκεια των επεισοδίων επιβεβαιώνονται μερικώς οι παραπάνω προτάσεις καθώς οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην έρευνα δεν εμφάνισαν υψηλά επίπεδα 

στο συγκεκριμένο εργασιακό πόρο.  

Η Υπόθεση 2 η οποία προτείνει ότι οι εργασιακές προκλήσεις επηρεάζουν 

θετικά την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση, ενώ τα εργασιακά εμπόδια την 
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επηρεάζουν αρνητικά επιβεβαιώθηκε εν μέρει, μόνο για το εργασιακό εμπόδιο των 

συναισθηματικών απαιτήσεων. Μια πρώτη σκέψη για το γεγονός ότι ο εργασιακός 

φόρτος και οι γνωστικές απαιτήσεις δε λειτούργησαν ως κίνητρα για μεγαλύτερη 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση είναι ότι ενδεχομένως τα συγκεκριμένα εργασιακά 

χαρακτηριστικά δεν αποτελούν προκλήσεις όταν μελετάμε την εργασιακή δέσμευση σε 

καταστασιακό επίπεδο. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Van den Broeck και 

συνεργατών (2010) βρέθηκε ότι ο εργασιακός φόρτος και οι γνωστικές απαιτήσεις 

σχετίζονται θετικά με το σθένος, ωστόσο στη συγκεκριμένη έρευνα η εργασιακή 

δέσμευση εξετάστηκε ως γενικό χαρακτηριστικό και όχι ως κατάσταση που εμφανίζει 

σημαντικές ενδο-ατομικές διαφορές. Παρομοίως, οι Mauno και συνεργάτες (2007) 

βρήκαν ότι η πίεση του χρόνου σχετίζεται θετικά με την απορρόφηση, όμως και σε 

αυτή την έρευνα εξετάστηκε η γενική εργασιακή δέσμευση. Τα παραπάνω συγκλίνουν 

με την άποψη των Xanthopoulou και Bakker (2013) ότι ορισμένα εργασιακά 

χαρακτηριστικά λειτουργούν διαφορετικά όσον αφορά την πρόβλεψη της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης, αποδεικνύοντας μια διαφοροποίηση μεταξύ 

γενικής και καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης. Εξάλλου, όπως επισημαίνουν οι 

Demerouti και Bakker (2011), δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί εάν η διαφοροποίηση των 

εργασιακών απαιτήσεων σε προκλήσεις και εμπόδια είναι έγκυρη για όλα τα είδη 

επαγγελμάτων, και άρα και για τους τραπεζικούς υπαλλήλους. 

Το δεύτερο σκέλος της Υπόθεσης 2, σύμφωνα με το οποίο αναμενόταν ότι οι 

συναισθηματικές απαιτήσεις σχετίζονται θα αρνητικά με την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση, επιβεβαιώθηκε από τις αναλύσεις. Το εύρημα αυτό επαληθεύει την πρόταση 

του μοντέλου ΕΑΠ (Bakker & Demerouti, 2007) σύμφωνα με την οποία οι εργασιακές 

απαιτήσεις συνιστούν πτυχές της εργασίας που απαιτούν προσπάθεια και εξαντλούν 

τους πόρους του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, οι συναισθηματικές απαιτήσεις, ως ένα 

είδος εργασιακού εμποδίου, έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται αρνητικά με το σθένος και 

θετικά με την εξουθένωση (Van den Broeck και συνεργάτες, 2010). Συνεπώς, είναι 

λογικό ότι σε ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών όπως η τράπεζα, όπου υπάρχει 

συνεχής και άμεση αλληλεπίδραση των υπαλλήλων με τους πελάτες, και άρα και 

αυξημένες συναισθηματικές απαιτήσεις, οι υπάλληλοι να διοχετεύουν τους 

διαθέσιμους εργασιακούς και προσωπικούς τους πόρους προκειμένου να διαχειριστούν 

τις συναισθηματικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν. Εντέλει, όπως καταδεικνύει η 

παρούσα έρευνα, αυτή η στρατηγική αποδεικνύεται επιζήμια ως προς την 

καταστασιακή εργασιακή τους δέσμευση. 
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Παράλληλα με τις κύριες επιδράσεις των εργασιακών χαρακτηριστικών, 

εξετάστηκε και μια υπόθεση αλληλεπίδρασης (Υπόθεση 4). Συγκεκριμένα, 

διατυπώθηκε η υπόθεση ότι οι εργασιακοί πόροι οδηγούν σε αυξημένη εργασιακή 

δέσμευση κυρίως σε συνθήκες αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων. Η υπόθεση αυτή 

δεν επιβεβαιώθηκε καθώς καμία από τις έξι πιθανές αλληλεπιδράσεις που εξετάστηκαν 

δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική σχέση με την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. 

Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν σχετικά 

μικρό κάτι το οποίο περιορίζει την πιθανότητα να επιβεβαιωθούν υποθέσεις 

αλληλεπιδράσεων. Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση ότι 

παρότι υπό κανονικές συνθήκες η συναδελφική υποστήριξη δε φαίνεται να επηρεάζει 

τα επίπεδα της εργασιακής δέσμευσης, όταν οι εργασιακές απαιτήσεις αυξάνονται τα 

πράγματα αλλάζουν. Συγκεκριμένα, ενώ η κύρια επίδραση της συναδελφικής 

υποστήριξης στη δέσμευση παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε όλα τα βήματα του 

μοντέλου, στο τελευταίο βήμα η αλληλεπίδραση της υποστήριξης με τον εργασιακό 

φόρτο προσέγγισε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Επιπλέον, κατά τη δεύτερη 

ανάλυση παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκε, η αλληλεπίδραση της συναδελφικής 

υποστήριξης και με τα τρεις εργασιακές απαιτήσεις ήταν υψηλή, όχι όμως στατιστικά 

σημαντική. Αυτό φανερώνει μια τάση οι τραπεζικοί υπάλληλοι να μην αναζητούν την 

υποστήριξη των συναδέλφων τους σε συνθήκες όπου θεωρούν ότι μπορούν να 

ανταπεξέλθουν μόνοι τους στα καθήκοντά τους, όταν, όμως, οι απαιτήσεις αυξάνονται 

η υποστήριξη από τους συναδέλφους τους φαίνεται ότι τους βοηθάει να παραμένουν 

δεσμευμένοι με την εργασία τους.  

 

6.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  

Η τελευταία υπόθεση της έρευνας (Υπόθεση 4) πρότεινε ότι η συγκέντρωση 

της προσοχής, ως προσωπικός πόρος, αυξάνει την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. 

Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε καθώς βρέθηκε μια στατιστικά ισχυρή σχέση μεταξύ 

της συγκέντρωσης της προσοχής και της εργασιακής δέσμευσης. Μάλιστα, μια 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση όσον αφορά την επίδραση της συγκέντρωσης της 

προσοχής στη δέσμευση είναι ότι στο μοντέλο ιεραρχικής παλινδρόμησης όταν 

εισήχθη η συγκέντρωση της προσοχής ως προβλεπτική μεταβλητή, η σχέση μεταξύ 

αυτονομίας και καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης έπαψε να είναι στατιστικά 

σημαντική. Το γεγονός αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η θετική επίδραση της αυτονομίας 

στην καταστασιακή εργασιακή δέσμευση οφείλεται στο ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι 



 38 

δουλεύοντας με αυτονομία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση της προσοχής 

στην εργασία τους. Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει τη Θεωρία Διατήρησης των 

Πόρων (Hobfoll, 1989), σύμφωνα με την οποία η επένδυση διαθέσιμων πόρων οδηγεί 

στην απόκτηση νέων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται «καραβάνια» πόρων τα οποία 

προφυλάσσουν το άτομο από μελλοντική απώλεια και του εξασφαλίζουν πετυχημένη 

προσαρμογή στο περιβάλλον. Επιπλέον, το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Xanthopoulou και συνεργατών (2007), στην οποία 

φάνηκε ότι οι εργασιακοί πόροι οδηγούν σε προσωπικούς πόρους (πχ. αυτεπάρκεια, 

αυτό-εκτίμηση, αισιοδοξία), οι οποίοι με τη σειρά τους ενισχύουν την εργασιακή 

δέσμευση των εργαζομένων.  Σύμφωνα με την ερμηνεία των Xanthopoulou και 

συνεργατών (2007), η παροχή εργασιακών πόρων κάνει τα άτομα να νιώθουν πιο 

ικανά στον έλεγχο του εργασιακού τους περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να νιώθουν 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια για τη δουλειά που κάνουν και, ως εκ 

τούτου, να παραμένουν δεσμευμένα με την εργασία τους. 

Τέλος, το γεγονός ότι η συγκέντρωση της προσοχής φαίνεται να επηρεάζει την 

καταστασιακή εργασιακή δέσμευση περισσότερο από κάθε άλλη μεταβλητή που 

εξετάστηκε στην έρευνα, πιθανώς να δηλώνει ότι το πόσο δεσμευμένος νιώθει με την 

εργασία του ένας τραπεζικός υπάλληλος μια δεδομένη στιγμή εξαρτάται περισσότερο 

από παράγοντες που εύκολα μεταβάλλονται από την μια στιγμή στην άλλη. Η 

συγκέντρωση της προσοχής συνιστά έναν τέτοιο παράγοντα καθώς είναι κατανοητό ότι 

ένα άτομο δεν μπορεί να είναι το ίδιο συγκεντρωμένο στην περίπτωση που ένας 

συνάδελφός του διαπληκτίζεται στο διπλανό γραφείο με κάποιον πελάτη, και στην 

περίπτωση που, αφού ο διαπληκτισμός λάβει τέλος, επικρατεί σχετική ησυχία στο 

περιβάλλον της τράπεζας.  

 

6.3.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΕΝΑ  

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, η παρούσα έρευνα έχει ορισμένους 

περιορισμούς. Ένα βασικό περιορισμό αποτελεί ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων 

(30), αν και από τον αριθμό αυτόν προέκυψαν 114 αλληλεπιδράσεις με πελάτες. 

Επιπλέον, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τράπεζας, γεγονός που 

περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε άλλους επαγγελματικούς 

κλάδους, αναφορικά με το ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση. Συγχρόνως, το γεγονός ότι η επιλογή των επεισοδίων που θα 

συμπεριλαμβάνονταν στην έρευνα βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια των 



 39 

συμμετεχόντων σημαίνει ότι είναι πιθανό η επιλογή αυτή να έγινε σε κάποιο βαθμό 

μεροληπτικά. Για παράδειγμα, είναι πιθανό κάποιοι συμμετέχοντες να επέλεξαν να 

συμπεριλάβουν τα επεισόδια δέσμευσης με τις λιγότερες ή τις πιο έντονες 

συναισθηματικές απαιτήσεις. Τέλος, παρά τα πλεονεκτήματα της χρήσης ημερολογίου, 

ένας κίνδυνος που ελλοχεύει είναι οι συμμετέχοντες να μη συμμορφώθηκαν απολύτως 

με τις οδηγίες και να αξιολόγησαν τα επεισόδια σε μια ακατάλληλη στιγμή, πχ. όλα 

μαζί στο τέλος της ημέρας. Ως εκ τούτου, και πάλι ένα ποσοστό μεροληψίας είναι 

αναπόφευκτο, εξαιτίας του διαστήματος που μεσολαβεί από τη βίωση συγκεκριμένων 

καταστάσεων μέχρι την καταγραφής τους.   

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω περιορισμοί και να είμαστε σε 

θέση να εξάγουμε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν 

επόμενες έρευνες στο πλαίσιο της τράπεζας με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. 

Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον η έρευνα γύρω από την καταστασιακή εργασιακή 

δέσμευση να επεκταθεί και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους συμπεριλαμβάνοντας 

ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα χαρακτηριστικά που 

εξετάστηκαν επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο την εργασιακή αυτή στάση και σε άλλα 

πλαίσια. Παράλληλα, θα ήταν ωφέλιμο να συμπεριληφθούν στις έρευνες και άλλα 

χαρακτηριστικά που εύκολα μεταβάλλονται, όπως πχ. η γνωστική κούραση, 

προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο η ευμετάβλητη φύση των χαρακτηριστικών 

αυτών επηρεάζει τη δέσμευση. Επιπλέον, αναφορικά με το διαχωρισμό των 

εργασιακών απαιτήσεων σε προκλήσεις και εμπόδια– κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε 

πλήρως σε αυτήν την έρευνα – είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν και άλλες 

έρευνες στις οποίες να εξεταστεί πιο προσεκτικά η επίδραση των εργασιακών 

προκλήσεων συγκεκριμένα, στην καταστασιακή δέσμευση. Τέλος, θα είχε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να εξεταστεί η σχέση ανάμεση στη γενική και την καταστασιακή 

εργασιακή δέσμευση. Για παράδειγμα, είναι δυνατό μια αύξηση στα επίπεδα της 

καταστασιακής εργασιακής δέσμευσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γενική εργασιακή 

δέσμευση; 

 

6.4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στρέφονται προς δυο κατευθύνσεις. 

Αφενός, επιβεβαιώθηκαν κάποιες σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές για τις οποίες 

έχουν ήδη εξαχθεί συμπεράσματα, αφετέρου αναδύθηκαν κάποιες άλλες σχέσεις οι 

οποίες είναι λιγότερο μελετημένες. Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα έχουν 
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ιδιαίτερη πρακτική σημασία και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τους 

οργανωτικούς ψυχολόγους και τους επαγγελματίες στον τομέα της διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Μέσα από την έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι η αυτονομία αποτελεί ένα σημαντικό 

εργασιακό πόρο ο οποίος βελτιώνει την καταστασιακή εργασιακή δέσμευση. 

Συγχρόνως, η συγκέντρωση της προσοχής, ως προσωπικός πόρος, βρέθηκε ότι 

σχετίζεται ισχυρά με την καταστασιακή δέσμευση. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας 

όσο και προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι για την αύξηση της συγκέντρωσης της 

προσοχής των εργαζομένων και εν συνεχεία της δέσμευσής τους, καθοριστικό ρόλο 

μπορεί να παίξει η ενίσχυση της αυτονομίας. Προγράμματα επανασχεδιασμού της 

εργασίας που προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ελέγχου και αυτονομίας στους 

εργαζομένους φαίνεται να βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς σε 

περιβάλλοντα όπως της τράπεζας, όπου διαρκώς παρουσιάζονται διασπαστικά 

ερεθίσματα, είναι πολύ σημαντικό οι υπάλληλοι να μπορούν να εργάζονται με 

αυτονομία ώστε να διασφαλίσουν τη συγκέντρωση της προσοχής τους. Προκειμένου οι 

τραπεζικοί οργανισμοί να στελεχώνονται από δεσμευμένους υπαλλήλους, οι διοικήσεις 

θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να ενισχύουν τη συγκέντρωση των 

εργαζομένων τους, ένα πεδίο στο οποίο η έρευνα έχει ακόμα να συνεισφέρει πολλά.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αρνητική επίδραση των 

συναισθηματικών απαιτήσεων στην εργασιακή δέσμευση. Ωστόσο, επειδή η φύση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος εμπεριέχει αυξημένες συναισθηματικές απαιτήσεις, ένας 

τρόπος αντιμετώπισης του εν λόγω εργασιακού εμποδίου συνιστά η εκπαίδευση των 

υπαλλήλων στη διαχείριση απαιτητικών συναισθηματικών καταστάσεων. Μέσα από 

την εκπαίδευση τα άτομα θα μπορέσουν να ενισχύσουν τους προσωπικούς τους πόρους 

ή θα καλλιεργήσουν νέους, τους οποίους θα διοχετεύουν για την αντιμετώπιση 

δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων χωρίς αυτές να αποβαίνουν μοιραίες ως 

προς την εργασιακή τους δέσμευση. 

Συνοψίζοντας, η αυτονομία, η συγκέντρωση της προσοχής και οι 

συναισθηματικές απαιτήσεις φαίνεται ότι επηρεάζουν καθοριστικά το πόσο 

δεσμευμένοι νιώθουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι με την εργασία τους μια δεδομένη 

στιγμή. Συνεπώς, εκείνο που διαφαίνεται είναι η σημασία οι οργανισμοί να αξιοποιούν 

αποτελέσματα ερευνών όπως η παρούσα προκειμένου να ενισχύσουν τη δέσμευση των 

υπαλλήλων τους – είτε μέσα από την παρουσία ή μη συγκεκριμένων εργασιακών 
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χαρακτηριστικών είτε μέσα από την εκπαίδευση – και όχι να στοχεύουν αποκλειστικά 

στην πρόσληψη «προικισμένων» υπαλλήλων.  
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