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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθούν οι συνέπειες της επιτυχούς 

ανάρρωσης από την εργασία σε ηµερήσιο επίπεδο  κατά τη διάρκεια µιας εργάσιµης 

εβδοµάδας. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε το κατά πόσο η επιτυχής ανάρρωση από την 

εργασία συνδέεται µε περισσότερους διαθέσιµους εργασιακούς και προσωπικούς 

πόρους την επόµενη µέρα στη δουλειά. Εν συνεχεία, εξετάστηκε ο διαµεσολαβητικός 

ρόλος των θετικών συναισθηµάτων σε αυτή τη σχέση. Τέλος,  εξετάστηκε αν η 

επιτυχής ανάκτηση πόρων λόγω της ανάρρωσης οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα 

δέσµευσης και απόδοσης, στη δουλειά. Στην έρευνα συµµετείχαν 24 υπάλληλοι 

αλυσίδας εστιατορίων, οι οποίοι συµπλήρωσαν πρώτα ένα γενικό ερωτηµατολόγιο 

και στη συνέχεια ένα ηµερολόγιο για πέντε εργάσιµες ηµέρες, δυο φορές τη µέρα: 

πριν και µετά τη βάρδια τους. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παλινδρόµησης 

έδειξαν, ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική και θετική σχέση ανάµεσα στις εµπειρίες 

ανάρρωσης και στα θετικά συναισθήµατα. Επίσης, από τις εµπειρίες ανάρρωσης µόνο 

η χαλάρωση σχετίζονταν στατιστικώς σηµαντικά µε τους προσωπικούς πόρους αλλά 

όχι και µε τους εργασιακούς. Τέλος, βρέθηκε θετική και στατιστικά σηµαντική σχέση 

ανάµεσα στους προσωπικούς πόρους και την εργασιακή δέσµευση και έπειτα 

ανάµεσα στην εργασιακή δέσµευση και την απόδοση. Η βασική υπόθεση στη 

παρούσα έρευνα, ότι η ολοκληρωµένη ανάρρωση του ατόµου οδηγεί σε 

περισσότερους πόρους ταυτίστηκε µε το θεωρητικό και εισαγωγικό υπόβαθρο, που 

αναλύθηκε. Εποµένως, τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καθίστανται ικανά να λάβουν 

µέρος στην οργανωσιακή πρακτική και να φέρουν µελλοντικά αποτελέσµατα. 

Λέξεις-κλειδιά: Ανάρρωση, Απόδοση, Εργασιακή ∆έσµευση, Εργασιακοί Πόροι, 

Προσωπικοί Πόροι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Κατά τη διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν πολλά 

είδη απαιτήσεων που κυµαίνονται από τις φυσικές και τις νοητικές στις 

συναισθηµατικές απαιτήσεις. Σύµφωνα µε τους Meijman, Mulder και Van Dormolen 

(1992), η προσπάθεια των εργαζοµένων να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις  

προϋποθέτει σωµατική εργασία, προσοχή, συγκέντρωση , όπως επίσης και δαπάνη 

ψυχικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, η δαπάνη ενέργειας είναι η αιτία, που οι άνθρωποι 

αισθάνονται κουρασµένοι στο τέλος µιας εργάσιµης ηµέρας, καθώς εξαντλούν τους 

διαθέσιµους πόρους τους, τόσο τους εργασιακούς όσο και τους προσωπικούς 

(Meijman, Mulder & Van Dormolen, 1992). Τα συναισθήµατα κόπωσης ωθούν τα 

άτοµα να ξεκουραστούν µετά το τέλος της εργασίας τους προκειµένου να 

ανακτήσουν τους χαµένους πόρους. Η διαδικασία ανάκτησης των προσωπικών και 

εργασιακών πόρων που σπαταλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ηµέρας 

αναφέρεται ως ανάρρωση (Zijlstra & Sonnentag, 2006). Η ανάρρωση είναι 

απαραίτητη για τους ανθρώπους, ώστε να µπορούν να προετοιµαστούν για νέες 

εργασιακές προκλήσεις την επόµενη ηµέρα (Sonnentag & Fritz, 2007). Οι Sonnentag 

και Fritz (2007), παρουσίασαν τέσσερις εµπειρίες, που ορίζουν την έννοια της 

ανάρρωσης, οι οποίες είναι η ψυχολογική αποστασιοποίηση,  η χαλάρωση, η γνώση, 

και τέλος ο έλεγχος.   

  Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να µελετηθούν οι συνέπειες της επιτυχούς 

ανάρρωσης σε ηµερήσιο επίπεδο κατά τη διάρκεια µιας εργάσιµης εβδοµάδας. Η 

έρευνα θα επικεντρωθεί σε εργαζοµένους  στο χώρο της εστίασης. Ο λόγος είναι ότι 

οι εργαζόµενοι αυτοί είναι εκτεθειµένοι τόσο σε σωµατικές όσο και σε 

συναισθηµατικές και γνωστικές απαιτήσεις και η επιτυχής ανάρρωση παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην απόδοση τους. Κεντρική  µεταβλητή της παρούσας έρευνας 

είναι οι προσωπικοί και οι εργασιακοί πόροι. Οι πόροι είναι κεντρικές οντότητες, 

όπως είναι η υγεία, η αυτό- εκτίµηση και οι στενοί δεσµοί, ή αποτελούν µέσα για την 

απόκτηση σηµαντικών οντοτήτων, όπως είναι τα χρήµατα και η κοινωνική 

υποστήριξη (Hobfoll 1989, 2001). Στην έρευνα αυτή θα εξεταστεί αν η επιτυχής 

ανάρρωση από την εργασία συνδέεται µε περισσότερους διαθέσιµους πόρους την 

επόµενη µέρα στη δουλειά. Επίσης, θα µελετηθεί ο διαµεσολαβητικός ρόλος των 
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θετικών συναισθηµάτων σε αυτή τη σχέση. Στη συνέχεια θα εξεταστεί αν η επιτυχής 

ανάκτηση πόρων λόγω της ανάρρωσης θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 

δέσµευσης και απόδοσης, κατά την εργασία. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στη θεωρία 

που προτείνει ότι, οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι αυξάνουν τις πιθανότητες καλύτερης 

αποτελεσµατικότητας και επίδοσης στην εργασία τους (Bakker & Demerouti, 2006). 

Μέσα από την έρευνα αυτή θα εξεταστεί, γιατί οι εργαζόµενοι αποδίδουν 

καλύτερα στην δουλειά τους µετά από µια επιτυχηµένη ανάρρωση και επιστρέφουν 

ανανεωµένοι και ξεκούραστοι την επόµενη ηµέρα. Οι οργανισµοί θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο επιτρέπει την 

ανάρρωση γιατί η επιτυχής ανάρρωση ενισχύει την ευεξία των εργαζοµένων, και  

τους οδηγεί στην καλύτερη επίδοση (Sonnentag, 2003). Για τους λόγους αυτούς η 

µελέτη της ανάρρωσης από τις απαιτήσεις της εργασίας καθίσταται απαραίτητη και 

για τους εργαζοµένους και για τους οργανισµούς. Οι εργαζόµενοι  που 

απασχολούνται σε επαγγέλµατα, τα οποία προκαλούν υψηλά επίπεδα ψυχολογικής 

πίεσης (όπως τα επαγγέλµατα στο χώρο εστίασης) χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

για την επιτυχή ανάρρωση τους (Zijlstra & Sonnentag, 2006).  

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας θα εφαρµοστεί η µέθοδος των 

ηµερολογίων. Στις µελέτες ηµερολογίων οι άνθρωποι αξιολογούν γεγονότα και 

εµπειρίες  της καθηµερινότητας τους. Τα ηµερολόγια προσφέρουν τη δυνατότητα να 

µελετηθούν διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των µεταβλητών που εξετάζονται από τη 

µια µέρα στην άλλη (Wheeler & Reis, 1991), γεγονός, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

στην έρευνα της ανάρρωσης από την εργασία. Συγκεκριµένα, µε τη χορήγηση 

ηµερολογίων θα µπορέσουµε να εξετάσουµε την χρονική αλληλουχία των γεγονότων, 

που συµβαίνουν στο άτοµο κατά την διάρκεια µιας εργάσιµης εβδοµάδας  και 

επηρεάζουν την απόδοση του (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003). Επίσης, µε τη 

χορήγηση των ηµερολογίων θα µπορέσουµε να παρατηρήσουµε τις αλλαγές που 

συντελούνται στη συναισθηµατική κατάσταση, στην ανάρρωση και στην επίδοση του 

ατόµου από τη µια εργάσιµη ηµέρα στην άλλη. 
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1.1 ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   Η έννοια της ανάρρωσης αναφέρεται σε µια διαδικασία κατά την οποία τα 

λειτουργικά συστήµατα του ανθρώπινου οργανισµού καλούνται να επιστρέψουν σε 

επίπεδα κανονικού ρυθµού µετά την επέλαση ενός αγχογόνου περιστατικού  

(Meijman & Mulder, 1998). Στο µοντέλο της προσπάθειας - ανάρρωσης των  

Meijman και Mulder, υποστηρίζεται, ότι η προσπάθεια που καταβάλουν οι 

εργαζόµενοι καθηµερινά στον εργασιακό τους χώρο οδηγεί σε καταστάσεις όπως, η 

κόπωση, γιατί απαιτείται επένδυση των πόρων και της ενέργειας του εργαζόµενου για 

την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών. Αυτή η κατάσταση κόπωσης είναι µικρής 

διάρκειας και τις περισσότερες φορές αναστρέψιµη µετά την ανάπαυλα από την 

εργασία. Κάποιες φορές όµως η διαδικασία της ανάρρωσης µπορεί να είναι 

ανεπαρκής µε αποτέλεσµα η βραχύχρονη κόπωση να εξελιχθεί σε περισσότερο 

αρνητικές καταστάσεις και να οδηγήσει σε χρόνια προβλήµατα υγείας, όπως 

παρατεταµένη κόπωση, χρόνια  καρδιαγγειακή πίεση και στέρηση ύπνου (Meijman, 

1988 , 1989). 

   Οι ευκαιρίες ανάρρωσης µπορεί να είναι ανεπαρκείς σχετικά µε την 

ποσότητα και την ποιότητα τους. Η έκθεση του ανθρώπου σε υψηλές εργασιακές 

απαιτήσεις και η ενασχόληση του µε τις απαιτήσεις αυτές ακόµα και τις ώρες εκτός 

εργασίας ( ή σε υπερωριακή εργασία) αυξάνουν τον απαιτούµενο χρόνο ανάρρωσης 

(Mulder, 1980). Επίσης, η ποιότητα της ανάρρωσης µπορεί να κινδυνεύσει, όταν ο 

εργαζόµενος ανησυχεί για την επερχόµενη εργασιακή ηµέρα. Η έρευνα των Meijman 

και Mulder , έδειξε ότι, το ψυχοσωµατικό σύστηµα, που ενεργοποιείται κατά την 

διάρκεια της εργασίας παραµένει ενεργοποιηµένο, όταν το άτοµο βιώνει 

συναισθήµατα άγχους για την επερχόµενη εργάσιµη µέρα και έτσι εµποδίζεται η 

διαδικασία ανάρρωσης. Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση αυτή επαναλαµβάνεται 

συχνά και παρατεταµένα το ψυχοσωµατικό σύστηµα του ανθρώπου αντιµετωπίζει τον 

κίνδυνο χρόνιας υπερδραστηριότητας, γεγονός που οδηγεί σε διαρκείς αλλαγές του 

οµοιοστατικού µηχανισµού του ανθρώπινου οργανισµού. Στην έρευνα, των Meijman 

και Mulder (1998), βρέθηκε ότι όσοι εργαζόµενοι δαπάνησαν περισσότερη ενέργεια 

και προσπάθεια για την εκπλήρωση των εργασιακών απαιτήσεων ακόµα και τις ώρες 

εκτός εργασίας, αντιµετώπισαν περισσότερα προβλήµατα στην διαδικασία της  

ανάρρωσης και ειδικά τις ώρες του ύπνου. 

   Η υγεία και η ευεξία του ανθρώπου σχετίζονται τόσο µε την εργασία 

του όσο και µε τον ελεύθερο χρόνο του. Ο ελεύθερος χρόνος είναι τα κίνητρα και η 
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ευκαιρία που έχουν οι άνθρωποι να επιδοθούν σε δραστηριότητες, που τους 

επιφέρουν την σωµατική και ψυχική ανάρρωση (Iso – Ahola, 1980). Πολλές από τις 

δραστηριότητες, που επιδίδονται οι άνθρωποι µετά την εργασία έχουν ευεργετικά 

αποτελέσµατα στην ψυχική υγεία και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους (Rau, 

2006). Από την άλλη όµως τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι σπαταλούν τον 

ελεύθερο τους χρόνο για να ξεφύγουν από τον εργασιακό φόρτο της ηµέρας και όχι 

για να πετύχουν προσωπική ανάπτυξη. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες 

καλούνται ως παθητικές και συνδέονται µε τον παθητικό τρόπο ζωής. Οι παθητικές 

δραστηριότητες τροφοδοτούν την απάθεια των ανθρώπων και πολλές φορές οδηγούν 

στην κατάθλιψη (Schor, 1991). Παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι 

σπαταλούν τον ελεύθερο τους χρόνο για να ξεφύγουν από τον εργασιακό φόρτο της 

ηµέρας και όχι για να πετύχουν προσωπική ανάπτυξη. Ο παθητικός τρόπος ζωής 

αποµακρύνει τον άνθρωπο από τις κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν 

και ενισχύουν την ψυχική υγεία, την ευηµερία και ως εκ τούτου την ανάρρωση και 

τον οδηγούν στη πλήξη. Επιπρόσθετα, τα καταθλιπτικά συναισθήµατα, που 

προκαλούνται από τον παθητικό τρόπο ζωής σχετίζονται µε την επαγγελµατική 

εξουθένωση και µε το εργασιακό άγχος, τα οποία παρεµποδίζουν την υγιή ανάρρωση 

των εργαζοµένων (Zijlstra & Sonnentag, 2006). 

 

Οι Rook και Zijlstra (2006) παρουσίασαν µια µελέτη σχετικά µε την 

εβδοµαδιαία κόπωση και  την συµβολή των διάφορων δραστηριοτήτων στην 

διαδικασία της ανάρρωσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν, ότι οι 

αθλητικές δραστηριότητες σχετίζονται αρνητικά µε την κόπωση, δηλαδή συµβάλλουν 

σηµαντικά στην ανάρρωση. Ένας επιπλέον παράγοντας, που συµβάλει στην 

ανάρρωση κατά τον ελεύθερο χρόνο είναι οι κοινωνικές δραστηριότητες. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν τα άτοµα κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 

χρόνου τους σχετίζονται µε την εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια αναφέρεται στο κατά 

πόσο τα άτοµα είναι κοινωνικά και λαµβάνουν µέρος σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτός εργασίας (Costa & McCrae, 1992). Εποµένως, οι 

εργαζόµενοι που επιδίδονται σε κοινωνικές δραστηριότητες και αναπτύσσουν 

κοινωνικές σχέσεις επιτυγχάνουν την ψυχολογική αποστασιοποίηση από την εργασία, 

την χαλάρωση, την γνώση και τον έλεγχο, που αποτελούν τις τέσσερις εµπειρίες της 

ανάρρωσης (Sonnentag & Fritz, 2007). Τέλος, έχει διαπιστωθεί, ότι στις κοινωνίες τις 

οποίες η αξία του ελεύθερου χρόνου είναι υποτιµηµένη, οι κοινωνικές 

δραστηριότητες παρουσιάζονται µειωµένες (Zijlstra & Sonnentag, 2006).  
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  Πέρα από τις δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, ο ύπνος 

διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της ανάρρωσης (Walsh & 

Lindeblom, 2000). Οι διαταραχές και η απώλεια του ύπνου οδηγούν σε µεγάλες 

ψυχολογικές αλλαγές, σε κόπωση, σε µείωση της επίδοσης στην εργασία ακόµα και 

σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος (Harrison & Horne, 1999). 

Επιπρόσθετα, η µέτρια απώλεια ύπνου ή ακόµα και η κακή ποιότητα ύπνου µπορεί να 

προκαλέσει µειωµένη παραγωγικότητα και αυξηµένη κόπωση τόσο κατά τη διάρκεια 

της εργασίας όσο και στο τέλος της (Zijlstra & Sonnentag, 2006). Οι συνθήκες 

άγχους, που δηµιουργούνται σε µια εργασιακή ηµέρα οδηγεί τον άνθρωπο σε 

δυσλειτουργίες του ύπνου και σε αυξηµένη ανάγκη για ανάρρωση. Ένας άλλος 

παράγοντας, που επηρεάζει την διαδικασία του ύπνου είναι οι συσσωρευµένες 

σκέψεις για την εργασία και για την διεκπεραίωση των εργασιακών απαιτήσεων της 

επόµενης ηµέρας (Meijman, Mulder & van Dormolen, 1992). Συνεπώς, τα 

προβλήµατα του ύπνου τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην διαδικασία της 

ανάρρωσης (Zijlstra & Sonnentag, 2006). 

Σύµφωνα µε τις Sonnentag και Fritz (2007), για την επίτευξη της επιτυχούς 

ανάρρωσης είναι απαραίτητο οι δραστηριότητες µετά τη δουλειά να προσφέρουν 

τέσσερις βασικές εµπειρίες. Η πρώτη εµπειρία είναι η ψυχολογική αποστασιοποίηση, 

η οποία ορίζεται ως η αποχή του ανθρώπου από την εργασία και τις συναφείς 

επαγγελµατικές δραστηριότητες και σκέψεις. Εποµένως, η ψυχολογική 

αποστασιοποίηση δεν συνεπάγεται µόνο την φυσική και σωµατική αποµάκρυνση του 

ατόµου από τον εργασιακό χώρο αλλά και την πνευµατική (Sonnentag & Bayer, 

2005). Η ψυχολογική αποστασιοποίηση από την εργασία είναι απαραίτητη για την 

καλύτερη επίδοση του ατόµου στις εργασιακές απαιτήσεις της επόµενης ηµέρας 

(Sonnentag & Fritz, 2007). Η διαδικασία της ανάρρωσης επιτυγχάνεται, όταν το 

άτοµο αποσπάται ψυχολογικά από την εργασία και ταυτόχρονα  το λειτουργικό του 

σύστηµα επανέρχεται στα αρχικά του επίπεδα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί πάλι την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα (Meijman & Mulder, 1998). Ωστόσο, στη περίπτωση, που 

το άτοµο δεν αποστασιοποιηθεί πλήρως από την εργασία  το λειτουργικό του 

σύστηµα παραµένει ενεργοποιηµένο και δεν  επιτυγχάνεται η ανάρρωση. Αυτό 

συµβαίνει επειδή η ψυχολογική αποστασιοποίηση σχετίζεται θετικά µε την ανάρρωση 

από το εργασιακό άγχος και την εξάντληση (Etzion, Eden & Labidot, 1998).  

   Η χαλάρωση αποτελεί την δεύτερη εµπειρία ανάρρωσης και επιτυγχάνεται 

µέσα από τις δραστηριότητες χαµηλής ενέργειας και ψυχολογικής πίεσης ( π.χ. ένας 

χαλαρός περίπατος, µια ταινία και τα ψυχαγωγικά επιτραπέζια και όχι µόνο παιχνίδια 
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µε φίλους), που επηρεάζουν θετικά τον άνθρωπο (Sonnentag & Fritz, 2007). Μέσω 

της αναψυχής οι άνθρωποι µπορούν να χαλαρώνουν. Επιπρόσθετα, η χαλάρωση 

µπορεί να είναι διανοητική και σωµατική, όπως ο διαλογισµός και η χαλάρωση των 

σωµατικών µυών, αντίστοιχα. Ένας περίπατος σε ευχάριστο περιβάλλον και το 

άκουσµα χαλαρωτικών και εύθυµων ήχων, µπορούν να δηµιουργήσουν στον 

ανθρώπινο οργανισµό αισθήµατα χαλάρωσης (Hartig, Evans, Jamner, Davis, & 

Gärling, 2003). Τέλος, η θετική επίδραση, που προκύπτει από τις εµπειρίες 

χαλάρωσης, µειώνει τις αρνητικές επιδράσεις, που προκύπτουν από το εργασιακό 

άγχος (Sonnentag & Fritz, 2007).  

   Η γνώση είναι η τρίτη εµπειρία  ανάρρωσης και αφορά στις δραστηριότητες, 

που εµπλουτίζουν τις εµπειρίες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων στον 

ελεύθερο χρόνο, µετά τη δουλειά (Sonnentag & Fritz, 2007). Κάποια παραδείγµατα 

δραστηριοτήτων που προσφέρουν τέτοιες εµπειρίες  είναι η εκµάθηση ξένων 

γλωσσών, η ενασχόληση µε εθελοντικές οργανώσεις και γενικά η ενασχόληση µε 

δραστηριότητες, που αποσπούν την προσοχή των ανθρώπων και συµβάλλουν στην 

ψυχολογική αποστασιοποίηση τους από τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις. 

Επιπρόσθετα οι δραστηριότητες αυτές εµπλουτίζουν τον άνθρωπο µε νέες γνώσεις 

και εµπειρίες µέσω των οποίων ενισχύονται οι πόροι τους  (Ruderman, Ohlott, 

Panzer, & King, 2002). Αν και η ενασχόληση µε τέτοιου είδους δραστηριότητες 

µπορεί να θέσει επιπλέον απαιτήσεις (κυρίως γνωστικές) στον άνθρωπο, οι εµπειρίες 

αυτές διευκολύνουν την διαδικασία της ανάρρωσης, επειδή δηµιουργούν στο άτοµο 

νέους εσωτερικούς πόρους, όπως δεξιότητες, ικανότητες και αυτό-

αποτελεσµατικότητα (Bandura, 1997.  Hobfoll, 1998). 

 Ο έλεγχος είναι η τέταρτη εµπειρία της ανάρρωσης και αναφέρεται στη 

δυνατότητα του ατόµου να ελέγχει τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολείται στον 

ελεύθερο του χρόνο (Sonnentag & Fritz, 2007). Συγκεκριµένα, µέσω της διάστασης 

αυτής οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη φύση  των 

δραστηριοτήτων, στις οποίες θα επιδοθούν µετά την εργασία και τον χρόνο που θα 

αφιερώσουν στις δραστηριότητες αυτές Σύµφωνα µε τον Larson (1989), ο έλεγχος 

των καθηµερινών δραστηριοτήτων σχετίζεται θετικά µε την καλή ευηµερία του 

ανθρώπου. Η εµπειρία του ελέγχου στον ελεύθερο χρόνο αυξάνει το αίσθηµα της 

αποτελεσµατικότητας και της προσωπικής ικανοποίησης και έτσι διευκολύνεται η 

διαδικασία της ανάρρωσης µετά την εργασία. Ο έλεγχος δίνει την ευκαιρία στον 

άνθρωπο να επιλέγει µόνος του τις δραστηριότητες, που επιθυµεί να κάνει στον 

ελεύθερο χρόνο του, γεγονός , που επιταχύνει τη διαδικασία ανάρρωσης (Sonnentag 
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& Fritz, 2007). Αν και οι Sonnentag και Fritz αναγνωρίζουν τέσσερις εµπειρίες 

ανάρρωσης, στη παρούσα έρευνα θα µελετηθεί µόνο ο ρόλος της χαλάρωσης και της 

ψυχολογικής αποστασιοποίησης, καθώς αυτές θεωρούνται ως οι κεντρικές εµπειρίες 

ανάρρωσης. 

 Μέσα από τις εµπειρίες της ανάρρωσης µπορούν οι εργαζόµενοι  να 

απαλλαγούν από τις εργασιακές απαιτήσεις και σκέψεις κατά τη διάρκεια του 

ελεύθερου χρόνου. Οι εργαζόµενοι µπορούν να θεσπίσουν πρακτικές για να µπορούν 

να αποµακρύνονται από τις εργασιακές απαιτήσεις, όταν επιστρέφουν στον 

προσωπικό τους χώρο (Kreiner, Hollensbe & Sheep, 2009). Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, η ανάρρωση είναι µια διαδικασία αναπλήρωσης των χαµένων πόρων. 

Αυτό συµβαίνει µέσα από τις εµπειρίες ανάρρωσης  µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να 

νιώθουν ικανοί να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις αλλά και στις νέες 

απαιτήσεις, που επιφέρει η επόµενη εργασιακή ηµέρα. Η εργασία και η ανάρρωση 

εναλλάσσονται σε έναν κύκλο εργασίας και ανάρρωσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

συνεχής, ώστε να αποφεύγεται ο κορεσµός των προσωπικών και εργασιακών πόρων 

(Zijlstra & Sonnentag, 2006). Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι για τις Sonnentag και 

Fritz (2007) καθοριστικό ρόλο για την ανάρρωση δεν παίζουν τόσο οι συγκεκριµένες 

δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάποιος τις ώρες µετά τη δουλειά, αλλά ο 

βαθµός στον οποίο οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν εµπειρίες ανάρρωσης. 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να µελετηθεί αν οι εµπειρίες ανάρρωσης 

σχετίζονται µε περισσότερους προσωπικούς και εργασιακούς πόρους την επόµενη 

µέρα στη δουλειά.   

 

 

 

1.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ  

ΠΟΡΩΝ  

   Σύµφωνα µε τη θεωρία διατήρησης των πόρων (Hobfoll, 2010), οι πόροι είναι 

εξωτερικές οντότητες (π.χ. αντικείµενα) ή εσωτερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά ή µορφές ενέργειας (Hobfoll, 2010). Οι άνθρωποι θα 

πρέπει να επενδύουν τους πόρους τους, προκειµένου να προστατέψουν τους ήδη 

υπάρχοντες, να αποφύγουν την απώλεια τους αλλά και να αποκτήσουν νέους. Τα 



11 
 

άτοµα µε περισσότερους πόρους είναι πιο ικανά στην αύξηση των πόρων και 

λιγότερο ευάλωτα στην απώλεια τους από τα άτοµα, που κατέχουν λιγότερους πόρους 

(Hobfoll, 1989). Η κατοχή πόρων είναι πολύ σηµαντική στην προώθηση και 

διατήρηση της υγείας και της ευηµερίας των ανθρώπων. Το εργασιακό άγχος πολλές 

φορές απειλεί τους πόρους και κατά συνέπεια µπορεί να βλάψει την υγεία και την 

ευεξία των ανθρώπων.  

Οι Sonnentag και Fritz (2007) εξηγούν ότι σύµφωνα µε τη θεωρία διατήρησης 

των πόρων του Hobfoll (1998),  η διαδικασία της ανάρρωσης συντελείται µέσα από 

δυο διαδοχικές και συµπληρωµατικές διαδικασίες. Πρώτον, οι εργαζόµενοι είναι 

σηµαντικό να αποφεύγουν τις  δραστηριότητες που είναι παρόµοιες µε αυτές, τις 

οποίες καλούνται να κάνουν στην εργασία τους και  επιβαρύνουν το λειτουργικό τους 

σύστηµα καθώς µειώνουν τη διάθεση και τις ικανότητες τους. Η προσπάθεια των 

εργαζοµένων να ανταπεξέλθουν στις εργασιακές απαιτήσεις τους οδηγεί σε µεγάλη 

δαπάνη ενέργειας και στη δηµιουργία αισθηµάτων κόπωσης. ∆εύτερον, η διαδικασία 

της ανάρρωσης ωφελεί τον άνθρωπο γιατί τον βοηθάει να αποκτήσει νέους 

προσωπικούς πόρους, όπως είναι η ενέργεια, η καλή διάθεση και η αυτεπάρκεια και 

έτσι επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των απειλούµενων πόρων. Η βελτίωση της 

διάθεσης επιτυγχάνεται µέσω κάποιων διαδικασιών, όπως είναι η ψυχολογική 

αποστασιοποίηση, η εργασιακή δέσµευση και η απόσπαση της προσοχής από 

αγχογόνα γεγονότα (Parkinson &Totterdell, 1999). 

   Οι πόροι µπορεί να είναι εξωτερικές οντότητες (π.χ. αντικείµενα) ή εσωτερικά 

χαρακτηριστικά, όπως είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά ή µορφές ενέργειας 

(Hobfoll, 2010). Οι άνθρωποι θα πρέπει να επενδύουν τους πόρους τους, προκειµένου 

να προστατέψουν τους ήδη υπάρχοντες, να αποφύγουν την απώλεια τους αλλά και να 

αποκτήσουν νέους. Τα άτοµα µε περισσότερους πόρους είναι πιο ικανά στην αύξηση 

των πόρων και λιγότερο ευάλωτα στην απώλεια τους από τα άτοµα, που κατέχουν 

λιγότερους πόρους (Hobfoll, 1989). Σύµφωνα µε τον Hobfoll, η αύξηση και η 

απώλεια των πόρων συµβαίνει κυρίως σε χρονικές περιόδους, που οι άνθρωποι 

βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους. Τέλος η ύπαρξη πόρων βοηθάει το άτοµο να 

αποκτήσει νέους πόρους σχηµατίζοντας καραβάνια των πόρων, µε αποτέλεσµα όσοι 

κατέχουν πόρους να µην επηρεάζονται από την εξάντληση ή την απώλεια των πόρων 

τους γιατί έχουν να την δυνατότητα να τους αντικαταστήσουν. Η παρούσα έρευνα θα 

επικεντρωθεί σε δύο είδη πόρων, τους εργασιακούς και τους προσωπικούς και στο 

πως αυτοί οι πόροι ανακτούνται µέσα από τις διαδικασίες ανάρρωσης. 
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  Σύµφωνα µε το µοντέλο των εργασιακών απαιτήσεων – πόρων των 

Demerouti, Bakker, Nachreiner, και Schaufeli (2001) και Bakker και Demerouti 

(2007), τα χαρακτηριστικά κάθε εργασίας ταξινοµούνται σε δυο κατηγορίες:, τις 

εργασιακές απαιτήσεις και τους εργασιακούς πόρους. Οι εργασιακές απαιτήσεις 

σχετίζονται µε την εξάντληση, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εργασιακής 

εξουθένωσης και η έλλειψη πόρων σχετίζεται µε την αποδέσµευση από την εργασία. 

Συνεπώς, οι υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και ταυτόχρονα ο περιορισµός των 

εργασιακών πόρων οδηγούν σε αρνητικές συνθήκες εργασίας και έτσι επέρχεται η 

εξάντληση της ενέργειας και των κινήτρων των ανθρώπων. Σε αντίθεση µε τις 

εργασιακές απαιτήσεις οι εργασιακοί πόροι είναι οι σωµατικές, οργανωσιακές, 

ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της εργασίας που συµβάλλουν  στην επίτευξη των 

εργασιακών στόχων, στη µείωση των εργασιακών απαιτήσεων και τέλος στη τόνωση 

της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εργαζοµένων (Bakker & Demerouti, 

(2007). 

  Η κατοχή των εργασιακών πόρων µειώνει τις εργασιακές απαιτήσεις και κατά 

συνέπεια τις ψυχοφυσιολογικές συνέπειες, που αποφέρουν οι εκτεταµένες εργασιακές 

απαιτήσεις στον άνθρωπο. Σε έρευνα των Bakker, Demerouti,  και Verbeke (2004), 

εξετάστηκε η υπόθεση ότι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και οι σωµατικές και 

ψυχολογικές απαιτήσεις σχετίζονται αρνητικά µε την επαγγελµατική εξουθένωση, 

όταν οι εργαζόµενοι έχουν αυτονοµία, κοινωνική υποστήριξη και καλές σχέσεις µε 

τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους τους. Επιπρόσθετα, όσοι κατέχουν 

εργασιακούς πόρους βιώνουν επαγγελµατική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, το άτοµο 

βιώνει συναισθήµατα δεξιοτεχνίας και ικανότητας επιτελώντας τα καθήκοντα του, 

γεγονός που συνδέεται µε υψηλά επίπεδα επίτευξης. Ο εργαζόµενος διαθέτει 

εργασιακούς πόρους στο περιβάλλον, θέτει περισσότερους στόχους και συνεπώς έχει 

περισσότερα κίνητρα σε αντίθεση µε τα άτοµα που δεν έχουν αυτονοµία στην 

εργασία τους. Επιπρόσθετα οι εργασιακοί πόροι οδηγούν στην απόκτηση επιπλέον 

διαθέσιµων πόρων, όπως η κοινωνική στήριξη, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί το 

άτοµο σε θετικά αποτελέσµατα που αφορούν την υγεία και την ευεξία του (Hobfoll & 

Shirom, 2001. Salanova, Bakker, & Llorens, 2006). Συνεπώς, οι εργασιακοί πόροι 

µπορεί να µειώσουν τον αυξηµένο φόρτο εργασίας και να οδηγήσει τον εργαζόµενο 

σε προσωπική ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη (Bakker, Demerouti & Euwema, 

2005 ).  

Οι εργασιακοί πόροι επιπλέον, οδηγούν τον άνθρωπο στην ενεργή 

ενασχόληση µε την εργασία και µακροπρόθεσµα στην ανάληψη περισσότερων 
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πρωτοβουλιών στον εργασιακό του χώρο (Salanova, Agut, & Peiro,  2005). Οι 

εργασιακοί πόροι, που θα µελετηθούν στη παρούσα έρευνα περιλαµβάνουν την 

αυτονοµία, την υποστήριξη από τους συναδέλφους και τον προϊστάµενο, καθώς αυτοί 

οι πόροι φαίνεται ότι είναι σηµαντικοί για το συγκεκριµένο επάγγελµα των 

εργαζόµενων στην εστίαση (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009). Η 

αυτονοµία καθιστά τους εργαζόµενους ικανούς να αποφασίζουν το πώς και πότε θα 

ανταποκριθούν στις επαγγελµατικές απαιτήσεις.  

Πέρα από τους εργασιακούς πόρους, στην παρούσα έρευνα θα εξεταστεί αν η 

επιτυχής ανάρρωση ενισχύει τους προσωπικούς πόρους του εργαζόµενου. Οι 

προσωπικοί πόροι είναι οι θετικές αξιολογήσεις, που κάνουν οι άνθρωποι για τον 

εαυτό τους, και αναφέρονται στην ανθεκτικότητα και στην ικανότητα τους να 

ελέγχουν το περιβάλλον τους µε επιτυχία (Hobfoll, Johnson, Ennis & Jackson, 2003). 

Υψηλά επίπεδα προσωπικών πόρων οδηγούν στην επίτευξη των στόχων που θέτουν 

τα άτοµα, τα προστατεύει από ψυχοφυσιολογικές συνέπειες και απειλές και τέλος 

ενισχύει την προσωπική τους ανάπτυξη. Εποµένως, όσο περισσότεροι είναι οι 

προσωπικοί πόροι τόσο υψηλότερες είναι οι θετικές αξιολογήσεις των ανθρώπων που 

αφορούν την επίτευξη των στόχων τους και η ικανοποίηση τους (Judge, Bono,  Erez 

& Locke,  2005). Οι προσωπικοί πόροι είναι µεγάλης  σηµασίας για την ατοµική  

ευηµερία, τόσο στη προσωπική όσο και στην επαγγελµατική ζωή (Hobfoll, 2002). 

Επίσης, οι προσωπικοί πόροι, όπως είναι η αυτεπάρκεια και η αυτοπεποίθηση είναι  

υπεύθυνοι για την καλή ψυχική υγεία του ατόµου (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti 

& Schaufeli, 2007). Σύµφωνα µε τον Hobfoll (1989, 2002), όταν τα άτοµα έχουν 

πλεόνασµα πόρων, βιώνουν την ευηµερία, ενώ όταν οι εργαζόµενοι νιώθουν 

ανεπαρκείς στην απόκτηση πόρων, είναι συναισθηµατικά ευάλωτοι. Η αυτεπάρκεια, 

που θα εξεταστεί στη παρούσα έρευνα,  είναι ένας από τους κύριους προσωπικούς 

πόρους (Hobfoll, 1989). Ορίζεται ως η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τις 

δυνατότητες τους και συµβάλλει στην παροχή κινήτρων, που ωθούν τα άτοµα να 

αντιµετωπίζουν τα εµπόδια τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελµατική τους  

ζωή χωρίς να επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Bandura, 1989). 

Οι συσσωρευµένες επιτυχίες και οι θετικές εµπειρίες αυξάνουν την αυτεπάρκεια του 

ανθρώπου (Chen,  Gully,  &  Eden, 2001). Σε µία έρευνα των Salanova, Bakker και 

Lorens (2006), βρέθηκε, ότι οι εργαζόµενοι που κατέχουν υψηλά επίπεδα 

αυτεπάρκειας εµφανίζουν και υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσµευσης.  

 Ένας ακόµη προσωπικός πόρος, που θα µελετηθεί στην παρούσα έρευνα 

είναι η αισιοδοξία, που ορίζεται ως η τάση να πιστεύουµε στα θετικά αποτελέσµατα 
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της ζωής (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007). Μέσα από αυτή την 

τάση ο άνθρωπος καθίσταται δραστήριος και ικανός να αντιµετωπίσει τις απειλητικές 

καταστάσεις και τους κινδύνους (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2007). Οι αισιόδοξοι άνθρωποι εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ευεξίας και είναι σε 

θέση να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα τις απειλητικές καταστάσεις, που 

δηµιουργούνται στον εργασιακό τους χώρο υιοθετώντας πρακτικούς τρόπους 

αντιµετώπισης, αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να επιλύουν τις εργασιακές δυσκολίες και 

να προσαρµόζονται κατάλληλα στον εργασιακό τους χώρο (Luthans & Youssef, 

2007). 

  Πολλές φορές οι αλλεπάλληλες εργασιακές απαιτήσεις µειώνουν τόσο τους 

εργασιακούς όσο και τους προσωπικούς πόρους των ανθρώπων, οι οποίοι µπορούν να 

αναπληρωθούν µέσω της διαδικασίας της ανάρρωσης (Hobfoll, 1989). Η ανάρρωση 

του ατόµου επιτυγχάνεται µε δραστηριότητες που του επιφέρουν θετική 

συναισθηµατική εµπειρία (Fredrickson, 1998), όπως η χαλάρωση και η ψυχολογική 

αποστασιοποίηση από τις απαιτήσεις της δουλειάς. Καταστάσεις ψυχολογικής πίεσης 

οδηγούν στην ανάγκη για ανάρρωση µετά το τέλος µιας εργάσιµης ηµέρας, αλλά 

ταυτόχρονα καθιστούν και πιο δύσκολη την ανάρρωση του ατόµου µετά την εργασία  

(Sonnentag & Bayer, 2005). Αυτό σηµαίνει, ότι τα επίπεδα εξουθένωσης µετά το 

τέλος της εργάσιµης ηµέρας σχετίζονται µε τις δραστηριότητες, στις οποίες  θα 

προβεί το άτοµο µετά το τέλος της. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, εξαρτάται 

από τον διαθέσιµο χρόνο, τον τύπο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων (Sonnentag 

& Zijlstra, 2006, Sonnentag, 2001) και τον βαθµό που οι δραστηριότητες αυτές θα 

βοηθήσουν στην επίτευξη των εµπειριών ανάρρωσης (δηλ. της ψυχολογικής 

αποστασιοποίησης και της χαλάρωσης, Sonnentag & Fritz, 2007). Οι δραστηριότητες 

που προσφέρουν εµπειρίες ανάρρωσης βοηθούν τον εργαζόµενο να αποκτήσει νέους 

πόρους και να αναπληρώσει τους χαµένους, κατά τη διάρκεια της εργασίας (Mojza, 

Lorenz, Sonnentag & Binnewies, 2010).  

Αρχικά, η ψυχολογική αποστασιοποίηση του ατόµου από την εργασία κατά 

τις ώρες  εκτός εργασίας µετριάζει τους στρεσογόνους παράγοντες και αποκαθιστά 

την θετική διάθεση και την ευηµερία του ατόµου, που πιθανόν να κλονίστηκαν από 

τις εργασιακές απαιτήσεις (Sonnentag & Bayer, 2005). Με τη διαδικασία της 

ψυχολογικής αποστασιοποίησης το άτοµο παύει να σπαταλά επιπλέον πόρους 

(εργασιακούς και προσωπικούς), που είχε ήδη διαθέσει κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του (Craig & Cooper, 1992, Meijman & Mulder, 1998). Σε περίπτωση 

αποτυχίας της ψυχολογικής αποστασιοποίησης (π.χ. τις ώρες εκτός εργασίας το 
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άτοµο συνεχίζει να σκέφτεται τα εργασιακά καθήκοντα της επόµενης ηµέρας) η 

πιθανότητα ανάκτησης των χαµένων πόρων του ατόµου είναι χαµηλή (Sonnentag, 

2001) και έτσι δεν επέρχεται η ανάρρωση του. 

Πέρα από την ψυχολογική αποστασιοποίηση, η χαλάρωση τις ώρες εκτός 

εργασίας εµπλουτίζει το άτοµο µε θετικά συναισθήµατα, µειώνει το εργασιακό άγχος 

και αναπληρώνει τους χαµένους πόρους, όπως η αυτεπάρκεια και η αισιοδοξία (Ryan 

& Deci, 2000). Αυτό συµβαίνει γιατί το άτοµο είναι απαλλαγµένο από σκέψεις που 

αφορούν την εργασία του και  έτσι δεν ξοδεύει περαιτέρω πόρους. Επίσης, η 

χαλάρωση επέρχεται, όταν το άτοµο θέτει στον εαυτό του δραστηριότητες µε 

λιγότερες κοινωνικές απαιτήσεις, οι οποίες απαιτούν µικρή σωµατική και πνευµατική 

προσπάθεια (Tinsley & Eldredge, 1995). Όταν επιτυγχάνεται η χαλάρωση, το άτοµο 

δηµιουργεί περισσότερους πόρους.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση διατυπώνεται η πρώτη υπόθεση της 

έρευνας : 

Υπόθεση 1: Οι εµπειρίες ανάρρωσης (ψυχολογική αποστασιοποίηση, 

χαλάρωση,) σχετίζονται θετικά µε τους εργασιακούς και τους προσωπικούς 

πόρους. 

 

 

 

1.3  ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

  Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει γιατί η ανάρρωση 

οδηγεί στην ανάπτυξη πόρων. Προτείνεται ότι αυτό συµβαίνει γιατί η ανάρρωση 

προκαλεί θετικά συναισθήµατα στα άτοµα, τα οποία εν συνεχεία χτίζουν πόρους. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία διεύρυνσης και δόµησης, τα θετικά συναισθήµατα, 

διευρύνουν  το ρεπερτόριο σκέψης – πράξης των ανθρώπων και δοµούν προσωπικούς 

πόρους διαρκείας (Fredrickson 2000, 2001, 2003,2004). Επίσης, σύµφωνα µε την 

υπόθεση εξουδετέρωσης, τα θετικά συναισθήµατα έχουν την ικανότητα να 

εξουδετερώνουν την ισχύ των αρνητικών συναισθηµάτων και να ενισχύουν την 

ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα καθιστά την δυνατότητα του ανθρώπου να 

αντιµετωπίζει γρήγορα και αποτελεσµατικά στρεσογόνες καταστάσεις. 
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Οι εµπειρίες ανάρρωσης κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτός εργασίας 

δηµιουργούν στον άνθρωπο θετικές συναισθηµατικές καταστάσεις, οι οποίες εν 

συνεχεία ανασυγκροτούν τους πόρους (Mojza, Lorenz, Sonnentag & Binnewies, 

2010). Οι θετικές συναισθηµατικές καταστάσεις συνδυάζονται τις περισσότερες 

φορές µε δραστηριότητες, που ενισχύουν  τη διάθεση του ατόµου, όπως είναι οι 

αθλητικές δραστηριότητες, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες και οι περίπατοι. Οι 

άνθρωποι, που βιώνουν θετικά συναισθήµατα µέσω των δραστηριοτήτων ανάρρωσης  

αποκτούν σταδιακά προσωπικούς πόρους και ενισχύουν την ψυχολογική τους ευεξία 

(Fredrickson,2004). Τα θετικά συναισθήµατα παρέχουν την δυνατότητα στους 

ανθρώπους να χτίζουν διαρκείς πόρους, που χαρακτηρίζονται από σωµατικά, 

ψυχολογικά, πνευµατικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, (Fredrickson, 2000). Για 

παράδειγµα, τα άτοµα που βιώνουν θετικά συναισθήµατα στον εργασιακό τους χώρο 

εµφανίζουν καλύτερες σχέσεις µε τους συναδέλφους τους και περισσότερες 

κοινωνικές επαφές στον εργασιακό τους χώρο (Cropanzano & Wright, 2001).  

Αντίθετα τα άτοµα, που δεν βιώνουν θετικά συναισθήµατα µέσω των 

εµπειριών ανάρρωσης εµφανίζουν µειωµένο έλεγχο στην εργασία τους και µειωµένη 

απόδοση, η οποία µπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την απόδοση των συναδέλφων 

τους (Peterson  & Seligman, 1984). Καθώς τα θετικά συναισθήµατα διευρύνουν το 

ρεπερτόριο σκέψης – πράξης του ατόµου, δηµιουργούν την επιθυµία εξερεύνησης 

στον εργασιακό τοµέα, ενισχύουν την αφοµοίωση νέων εµπειριών και πληροφοριών 

και τέλος οδηγούν σε προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη (Wright, 2005). Όσοι 

βιώνουν θετικά συναισθήµατα συναντούν και αφοµοιώνουν συνεχώς νέες 

πληροφορίες, αποκτούν νέες εµπειρίες και αναπτύσσονται προσωπικά και 

επαγγελµατικά. Τα θετικά συναισθήµατα αυξάνουν την ενεργητικότητα των 

εργαζοµένων (Fredrickson, 2001, 2003). Επίσης, οι εργαζόµενοι µε θετικά 

συναισθήµατα διακατέχονται από επαγγελµατική ικανοποίηση και αποδίδουν 

καλύτερα στην εργασία τους.  Τα θετικά συναισθήµατα αναπτύσσουν την 

αυτεπάρκεια του ατόµου και τις ικανότητες του όσον αφορά την προσωπική και 

επαγγελµατική του πορεία (Wright, 2005 & Fredrickson, 2001, 2003). Επιπρόσθετα, 

όσοι βιώνουν θετικά συναισθήµατα είναι πιο δηµιουργικοί, ανθεκτικοί, κοινωνικά 

συνδεδεµένοι και ψυχικά και σωµατικά υγιείς. Εν ολίγοις, κωδικοποιούν τα γεγονότα 

µε ευνοϊκό τρόπο και τα αντιµετωπίζουν µε αισιοδοξία, καθώς βιώνουν περισσότερα 

θετικά παρά αρνητικά συναισθήµατα  (Wright, 2005 & Fredrickson, 2001, 2003).  

Τις περισσότερες φορές η αυτεπάρκεια και η αισιοδοξία του εργαζοµένου 

µπορούν να ενισχυθούν από παράγοντες, όπως είναι τα θετικά συναισθήµατα των 
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προϊσταµένων τους και η ανατροφοδότηση που λαµβάνουν από αυτούς (Pajares, 

2002). Η πιθανή ανατροφοδότηση που λαµβάνει το άτοµο στην εργασία του και η 

ευελιξία που του παρέχεται, ενισχύει την αισιοδοξία και την αυτεπάρκεια του, µε 

αποτέλεσµα να αποδίδει καλύτερα στα εργασιακά του καθήκοντα (Bandura, 1977). 

Επίσης, σηµαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της αισιοδοξίας και της 

αυτεπάρκειας του εργαζοµένου είναι η έκφραση θετικών συναισθηµάτων και 

αισιοδοξίας από τους εργοδότες, την οποία συνήθως τείνουν να µιµούνται οι 

εργαζόµενοι. Οι παράγοντες που αναφέραµε επιτυγχάνουν την δηµιουργία σχέσεων 

εµπιστοσύνης µεταξύ εργαζόµενου – εργοδότη, εµπλουτίζουν τον εργαζόµενο µε νέες 

εµπειρίες και τέλος αυξάνουν την απόδοση τους (Bandura, 1997).  Με βάση τα 

παραπάνω προτείνεται ότι τα θετικά συναισθήµατα είναι ο παράγοντας που εξηγεί τη 

θετική σχέση εµπειριών ανάρρωσης και πόρων. Πιο συγκεκριµένα :  

 

Υπόθεση 2: Τα θετικά συναισθήµατα διαµεσολαβούν στη θετική σχέση µεταξύ 

ανάρρωσης και (προσωπικών και εργασιακών) πόρων. 

 

1.4  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 
 

  Σύµφωνα µε τον  Wright (2005), οι ευτυχισµένοι εργαζόµενοι αποδίδουν 

καλύτερα στις εργασιακές απαιτήσεις σε σύγκριση µε τους  µη ευτυχισµένους, επειδή 

είναι περισσότερο ανθεκτικοί στα αρνητικά συναισθήµατα. Επίσης, οι ευτυχισµένοι 

εργαζόµενοι είναι  πιθανό να αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους, όπως επίσης να 

διατηρούν καλύτερες κοινωνικές σχέσεις µε τους συναδέλφους τους (Cropanzano & 

Wright, 2001). Η εργασιακή δέσµευση των υπαλλήλων και των προϊσταµένων 

αποφέρει άµεσα αποτελέσµατα στον εργασιακό χώρο, όπως είναι η καλύτερη επίδοση 

των εργαζοµένων, οι µειωµένες απουσίες από την εργασία, η µειωµένη µετακίνηση 

του προσωπικού µιας επιχείρησης, η µεγαλύτερη παραγωγικότητα και το µεγαλύτερο 

χρηµατικό κέρδος (Schaufeli  & Bakker, 2008). Πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι 

και η σχέση των εργαζοµένων µε τους πελάτες µιας εταιρίας και το κατά πόσο οι 

πελάτες µένουν ικανοποιηµένοι από τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της 

εξυπηρέτησης τους. Η ύπαρξη από την άλλη εργασιακά δεσµευµένων ατόµων στον 

εργασιακό χώρο ενισχύει και την δέσµευση των συναδέλφων τους (Schaufeli  & 

Bakker, 2008). Η σχέση λοιπόν ευτυχίας – παραγωγικότητας είναι πιθανό να 
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οφείλονται στη δέσµευση που αποκτά το ευτυχισµένο άτοµο µε την εργασία του 

(Bakker & Demerouti, 2008).  

Η εργασιακή δέσµευση ορίζεται ως µια κατάσταση πλήρωσης, που βιώνει ο 

εργαζόµενος και χαρακτηρίζεται από τρείς διαστάσεις (Bakker, 2009, Schaufeli & 

Salanova, 2007). Η πρώτη διάσταση είναι,  το σθένος το οποίο χαρακτηρίζεται από 

υψηλά επίπεδα ενέργειας και ψυχικής ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Η δεύτερη διάσταση της εργασιακής δέσµευσης είναι η αφιέρωση, η οποία 

αναφέρεται στην έντονη συµµετοχή του ατόµου σε κάποια εργασία ,  την πρόκληση 

και τον ενθουσιασµό, που του παρέχει η ενασχόληση αυτή. Τέλος, η απορρόφηση, 

είναι η τρίτη διάσταση της εργασιακής δέσµευσης, η οποία σχετίζεται µε την πλήρη 

συγκέντρωση του ατόµου στο έργο του, µε την δύσκολή απόσπαση της προσοχής του 

από αυτό ακόµα και µετά από πολλές ώρες εργασίας  (Schaufeli & Bakker, 2004).  

  Οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι είναι αφοσιωµένοι στην εργασία τους, 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες στον εργασιακό τους χώρο για την επίτευξη των 

στόχων τους. Επίσης τα άτοµα, που είναι εργασιακά δεσµευµένα προκαλούν την 

ανατροφοδότηση τους µε τις ικανότητες και την αυτοεκτίµηση την οποία εκπέµπουν 

στους προϊσταµένους τους (Bakker, 2009 & Schaufeli & Salanova, 2007). Τέλος, 

διακατέχονται από ενεργητικότητα και δέσµευση και σε παράγοντες εκτός εργασίας 

όπως για παράδειγµα στον αθλητισµό και στην εθελοντική εργασία. Οι εργαζόµενοι 

αυτοί χαρακτηρίζονται συνήθως από µια διαφοροποιηµένη κούραση διότι δεν 

εθίζονται µε τις εργασιακές απαιτήσεις και η ανάρρωση επέρχεται µετά από µια 

δηµιουργική µέρα και από µια θετική ανάδραση, εκτίµηση και αναγνώριση της 

επιτυχίας τους (Schaufeli & Bakker, 2004). Επιπρόσθετα, ένα εργασιακά δεσµευµένο 

άτοµο έχει  υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και απορροφάται περισσότερο στην 

εργασία του εµφανίζοντας αντίστοιχα χαµηλότερα επίπεδα εξάντλησης  (Schaufeli & 

Bakker, 2008).  

Οι ευτυχισµένοι εργαζόµενοι βιώνουν την αισιοδοξία και τον ενθουσιασµό 

και είναι περισσότερο παραγωγικοί  και αποδοτικοί στην εργασία τους αυξάνοντας 

καθηµερινά τα επίπεδα της εργασιακής τους δέσµευσης (Xanthopoulou, Bakker,  

Demerouti & Schaufeli, 2009). Οι βασικοί παράγοντες, που προκαλούν την 

εργασιακή δέσµευση είναι οι πόροι (προσωπικοί και εργασιακοί) (Schaufeli & 

Salanova, 2007. Xanthopoulou et al, 2009). Κάποιοι από τους πόρους που  

διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην εργασιακή δέσµευση  είναι η αισιοδοξία και 

η αυτεπάρκεια, οι οποίοι οδηγούν το άτοµο στην προσωπική και επαγγελµατική 

επιτυχία (Wright, 2005 & Fredrickson, 2001, 2003).   
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1.4.1 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

Σύµφωνα µε τους Bakker και Demerouti, (2008), οι εργασιακοί πόροι είναι οι 

βασικές αιτίες της εργασιακής δέσµευσης. Οι εργασιακοί πόροι διευκολύνουν τη 

µάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, επίσης µειώνουν τις εργασιακές 

απαιτήσεις και οδηγούν τον άνθρωπο στην επίτευξη των στόχων του (Schaufeli & 

Bakker, 2004). Σηµαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των εργασιακών πόρων του 

ατόµου αποτελούν οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται και βοηθούν το άτοµο να τους 

αναπτύξει. Έτσι οι εργασιακοί πόροι που αναπτύσσει το άτοµο ενθαρρύνουν τις 

προσπάθειες και τις ικανότητες του µε αποτέλεσµα να αφιερώνεται περισσότερο στην 

εργασία του (Meijman & Mulder, 1998). Σε τέτοια περιβάλλοντα το άτοµο 

ολοκληρώνει επιτυχώς τα εργασιακά του καθήκοντα, εκπληρώνει τους εργασιακούς 

του στόχους και οδηγείται σε εργασιακή  δέσµευση (Schaufeli & Bakker, 2004. 

Schaufeli & Salanova, 2007).  

Επίσης, οι προσωπικοί πόροι που κατέχουν οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για 

την ανθεκτικότητα τους στις περιβαλλοντικές απειλές, για την προσωπική τους 

ανάπτυξη και ευηµερία (Hobfoll, Johnson, Evis & Jackson, 2003). Τα άτοµα µε 

υψηλά επίπεδα προσωπικών πόρων έχουν εσωτερικά κίνητρα, και επιτυγχάνουν τους 

στόχους τους µε αποτέλεσµα να νιώθουν ικανοποιηµένοι µε την εργασία τους 

(Luthans & Youssef, 2007). Ως εκ τούτου, η προσωπική και η επαγγελµατική 

ανάπτυξη οδηγούν τον άνθρωπο στην εκπλήρωση των στόχων του και στην 

εργασιακή δέσµευση λόγω της ικανοποίησης που αντλούν από την εργασία τους 

(Hackman & Oldham, 1980). Οι προσωπικοί πόροι δρουν ενεργά στην επίτευξη των 

στόχων, που θέτει ένας άνθρωπος, και τον προστατεύουν από πιθανές δυσλειτουργίες.  

  Επιπρόσθετα, οι προσωπικοί πόροι τονώνουν την προσωπική ανάπτυξη και 

εξέλιξη του ατόµου. Για παράδειγµα, η πρόσφατη έρευνα των Tims,  Bakker και  

Xanthopoulou (2011), έδειξε ότι οι καθηµερινές διαφοροποιήσεις στο στυλ 

µετασχηµατιστικής ηγεσίας που ασκείται επηρεάζει θετικά τους προσωπικούς πόρους 

των εργαζοµένων, όπως είναι η αυτεπάρκεια και η αισιοδοξία και εν συνεχεία 

αυξάνει την εργασιακή τους δέσµευση. Οι άνθρωποι µε αυξηµένη αυτεπάρκεια είναι 

πιο συγκεντρωµένοι στην εργασία τους µε αποτέλεσµα να ικανοποιούν τις 

προσδοκίες και τους στόχους τους. Τις περισσότερες φορές τα άτοµα αυτά 

συµµετέχουν ενεργά στην λειτουργία του οργανισµού αναλαµβάνοντας πολλούς και 

διαφορετικούς ρόλους, που  προσφέρουν ποικιλία δεξιοτήτων και  ικανοποίηση  και 

κατά συνέπεια εργασιακή δέσµευση (Pierce & Gardner, 2004).  
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  Συνεπώς όσους περισσότερους πόρους έχουν οι άνθρωποι τόσο περισσότερα 

θετικά συναισθήµατα βιώνουν και έτσι θέτουν υψηλούς στόχους σύµφωνα µε τις 

δυνατότητες τους και οδηγούνται στην εργασιακή δέσµευση (Judge, Bono, Erez, 

Locke, 2005). Με βάση την παραπάνω ανάλυση διατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

 

Υπόθεση 3: Οι προσωπικοί και εργασιακοί πόροι σχετίζονται θετικά µε την εργασιακή 

δέσµευση.  

 

 

 

 

 

1.5 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

  Οι (προσωπικοί και εργασιακοί) πόροι επιτυγχάνουν την προσωπική 

ανάπτυξη του ατόµου και την εργασιακή του δέσµευση, επειδή το κάνουν να είναι 

ικανοποιηµένο από την εργασία του (Hackman & Oldham, 1980). Μέσα από την 

εργασιακή δέσµευση το άτοµο αποκτά περισσότερη ενέργεια και λειτουργικότητα σε 

σχέση µε τα εργασιακά του καθήκοντα, εξελίσσεται και ως αποτέλεσµα 

ανταποκρίνεται µε µεγαλύτερη επιτυχία στα εργασιακά του καθήκοντα (Schaufeli, 

Taris, & Van Rhenen, 2008). Οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι λόγω των αυξηµένων 

προσωπικών και εργασιακών πόρων, που κατέχουν είναι περισσότερο δηµιουργικοί 

κατά την διάρκεια της εργασίας τους (Bakker & Demerouti, 2008). Τα δεσµευµένα 

άτοµα είναι επίσης περισσότερο ευέλικτα και ενεργητικά σε σύγκριση µε τους µη 

δεσµευµένους εργαζόµενους και αυτά τα χαρακτηριστικά αυξάνουν τις πιθανότητες 

καλύτερης αποτελεσµατικότητας και απόδοσης. Οι Bakker και Demerouti (2006) 

παρουσιάζουν δύο λόγους για τους οποίους οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι είναι πιο 

αποδοτικοί. 

 Πρώτον, οι σωµατικοί και πνευµατικοί πόροι, που διαθέτουν οι δεσµευµένοι 

εργαζόµενοι δηµιουργούν θετικά συναισθήµατα και προάγουν την επιθυµία τους για 
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εξερεύνηση και για αφοµοίωση νέων πληροφοριών µε την πάροδο του χρόνο. 

∆εύτερον, η εργασιακή δέσµευση αποφέρει στους εργαζόµενους αισθήµατα  ευεξίας 

και αυτό σηµαίνει ότι, οι εργαζόµενοι είναι σε θέση να αποδίδουν καλύτερα  στην 

εργασία τους έχοντας καλύτερη ψυχική και σωµατική  υγεία. Οι δεσµευµένοι 

εργαζόµενοι εµφανίζουν µειωµένη έκθεση σε ψυχοσωµατικά συµπτώµατα άγχους 

από την εργασία σε σύγκριση µε τους µη εργασιακά δεσµευµένους. Επίσης, µειωµένα 

είναι και τα συµπτώµατα καρδιαγγειακών νόσων, πονοκεφάλων και πόνων του 

στοµαχιού (Schaufeli & Bakker , 2004). Το σθένος, που βιώνουν οι δεσµευµένοι 

εργαζόµενοι συνδέεται µε τα θετικά συναισθήµατα και την καλή ψυχική και 

σωµατική υγεία τους και άρα τους οδηγεί στο να αποδίδουν καλύτερα. 

Οι εργασιακοί και προσωπικοί πόροι ενισχύουν την προθυµία των 

εργαζοµένων να ασκούν την απαιτούµενη προσπάθεια για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους και τους καθιστούν εργασιακά δεσµευµένους (Hackman & 

Oldham, 1980). Η εργασιακή δέσµευση ενισχύει µε τη σειρά της την ευεξία και τα 

θετικά συναισθήµατα των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα να τους οδηγεί σε καλύτερη 

απόδοση. Για παράδειγµα στην έρευνα των Xanthopoulou,  Bakker, Demerouti και 

Schaufeli (2008), ζητήθηκε από σαράντα τέσσερις αεροσυνοδούς να συµπληρώνουν 

ένα ηµερολόγιο πριν και µετά από κάθε πτήση για τρία συνεχόµενα διηπειρωτικά 

ταξίδια σε διάστηµα τριών µηνών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι η συναδελφική 

υποστήριξη αυξάνει τα επίπεδα της εργασιακής δέσµευσης και απόδοσης. Επίσης, 

βρέθηκε ότι, οι δεσµευµένοι εργαζόµενοι δεν εκτελούν µόνο τις απαιτούµενες 

εργασιακές απαιτήσεις αλλά και επιπρόσθετες που είναι εκτός των τυπικών τους 

καθηκόντων.  

Παρόµοια µελέτη, η οποία προβλέπει τη θετική σχέση εργασιακής δέσµευσης 

– απόδοσης, είναι η έρευνα ηµερολογίου των Tims και συν. (2011). Στην έρευνα 

αυτή έλαβαν µέρος σαράντα δύο εργαζόµενοι από δυο διαφορετικές επιχειρήσεις 

στην Ολλανδία. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα γενικό 

ερωτηµατολόγιο και έπειτα σε ένα ηµερολόγιο για πέντε συνεχόµενες ηµέρες. Η 

έρευνα αυτή έδειξε, ότι η µετασχηµατιστική ηγεσία επηρεάζει θετικά την 

αυτεπάρκεια και την εργασιακή δέσµευση του εργαζοµένου. Συγκεκριµένα, όταν οι 

εργαζόµενοι εµφανίζουν υψηλά επίπεδα εργασιακής δέσµευσης οδηγούνται στην 

καλύτερη απόδοση (Xanthopoulou et al., 2009a, 2008). 

Η σχέση εργασιακής δέσµευσης και απόδοσης έχει ερευνηθεί και από τους  

Bakker, Demerouti και Brummelhuis (2012). Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, στην 

οποία συµµετείχαν 114 εργαζόµενοι από διαφορετικά επαγγέλµατα,  η εργασιακή 
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δέσµευση βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε την απόδοση, όταν το άτοµο έχει 

προσωπικούς και εργασιακούς πόρους.  Η  έρευνα των Llorens, Schaufeli, Bakker και 

Salanova (2007), πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια 110 Ισπανών φοιτητών 

συµµετεχόντων, οι οποίοι µε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έλαβαν µέρος 

στην πειραµατική µελέτη χωρίς να έρθουν σε επαφή µε τους υπόλοιπους 

συµµετέχοντες. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι, όσο αυξάνονταν οι πόροι (προσωπικοί και 

εργασιακοί), τόσο αυξάνονταν και η εργασιακή δέσµευση. Εν συνεχεία, το άτοµο 

γίνεται πιο αποτελεσµατικό στην εργασία του και έτσι αποδίδει καλύτερα. Πιο 

συγκεκριµένα, τα κίνητρα και η αυτονοµία σχετίζονται θετικά µε την εργασιακή 

δέσµευση και µετέπειτα µε την απόδοση. Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνεται η 

ακόλουθη υπόθεση: 

Υπόθεση 4 : Η εργασιακή δέσµευση σχετίζεται θετικά µε την απόδοση 
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Στο Σχήµα 1, παρουσιάζονται οι βασικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας  
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ΑΝΑΡΡΩΣΗ        ΠΟΡΟΙ 
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ) 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ      
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

       ΘΕΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

    ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
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1.6 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 

 

  Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας  θα αναλυθούν µέσω της µεθόδου των 

ηµερολογίων , µε την χρήση των οποίων είναι δυνατό να εξεταστούν ενδο-ατοµικές 

διακυµάνσεις στις µεταβλητές που εξετάζονται (Wheeler & Reis, 1991). Τα 

ηµερολόγια επιτρέπουν την καταγραφή των εµπειριών της καθηµερινής ζωής. Αυτό 

συµβαίνει επειδή τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται καθηµερινά, συνήθως 

περισσότερο από µια φορά την ηµέρα. Αυτή η µεθοδολογία είναι χρήσιµη γιατί µέσα 

από τις καθηµερινές καταγραφές των εµπειριών ενός εργαζοµένου µπορούµε να 

συγκρίνουµε τις πληροφορίες της κάθε εργάσιµης ηµέρας ξεχωριστά και να 

εξετάσουµε µε ποιον τρόπο οι εµπειρίες διαφοροποιούνται από τη µια µέρα στην 

άλλη, µέσα στο ίδιο άτοµο.   

Μέσα από τη µελέτη των ενδο - ατοµικών  διακυµάνσεων µπορούµε να  

εξηγήσουµε, γιατί οι µεταβλητές που µελετάµε στη παρούσα έρευνα δεν παραµένουν 

σταθερές αλλά µεταβάλλονται από µέρα σε µέρα. (Bolger, Davis & Rafaeli, 2003).  

  Άλλα προτερήµατα της µεθόδου αυτής είναι ότι τα ηµερολόγια επιτρέπουν 

την εξέταση των αναφερόµενων γεγονότων και εµπειριών σε φυσικό και αυθόρµητο 

πλαίσιο, παρέχοντας συµπληρωµατικές πληροφορίες για την κάθε ηµέρα ξεχωριστά. 

Επιπρόσθετα, µε τη µέθοδο αυτή µειώνονται οι πιθανότητες αναδροµής και αυτό 

επιτυγχάνεται µε την ελαχιστοποίηση του χρόνου, που µεσολαβεί µεταξύ εµπειρίας 

και υπολογισµού της εµπειρία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟ∆ΟΣ  

 

2.1. Συµµετέχοντες 

Όπως αναφέρθηκε η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα εργαζοµένων που 

απασχολούνται σε µια αλυσίδα εστιατορίων στην Ελλάδα. Τα ερωτηµατολόγια 

µοιράστηκαν σε 30 εργαζοµένους εκ των οποίων οι 24 ολοκλήρωσαν επιτυχώς την 

έρευνα (βαθµός απαντητικότητας: 80%). Το τελικό δείγµα (N = 24) αποτελούνταν 

από 13 άνδρες (56,5%) και 10 γυναίκες (43,5%). Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων 

ήταν τα 30,4 έτη (Τ. Α. = 8.3) και ο µέσος χρόνος προϋπηρεσίας τους ανέρχονταν σε 

4,2 έτη (Τ. Α. = 3,4). Το σύνολο των εργαζοµένων απασχολούνταν µε πλήρες ωράριο, 

το οποίο ανέρχονταν κατά µέσο όρο σε 39,1 ώρες (Τ. Α.= 11,1) εβδοµαδιαίως, ενώ οι 

πραγµατικές ώρες εργασίας ανέρχονταν κατά µέσο όρο σε 44,8 ώρες (Τ.  Α.= 12,9). 

Το 34,8%  των συµµετεχόντων δήλωσαν, ότι  ζουν µε τους γονείς τους, ενώ το 30,4% 

δήλωσαν, ότι ζουν µόνοι χωρίς παιδία. Το 40,9% των συµµετεχόντων ανέφεραν, ότι 

ολοκλήρωσαν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση  (ΑΕΙ) και το 31,8% ότι κατείχαν πτυχίο 

ΤΕΙ. Οι 18 συµµετέχοντες  (73,8%)  δήλωσαν ως κύρια την εργασία τους στο 

εστιατόριο. Οι συµµετέχοντες εργάζονταν στα ακόλουθα πόστα: κουζίνα (18,2%), 

σέρβις (54,5%), ταµείο (9,1%) και δηµόσιες σχέσεις (13,6). Τέλος, το (78,3%) των 

συµµετεχόντων ανέφεραν ότι δεν ασκούν δεύτερη εργασία. 

 

 

 

 

 

 

2.2.Ψυχοµετρικά εργαλεία 

Γενικό ερωτηµατολόγιο 

 ∆ηµογραφικά Στοιχεία. Στο γενικό ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκαν µια σειρά 

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

τους κατάσταση και τέλος εάν η παρούσα εργασία τους  είναι κύρια ή δευτερεύουσα. 

 

Ηµερολόγιο  

Όλα τα στοιχεία των κλιµάκων που συµπεριλήφθησαν στο ηµερολόγιο 

αξιολογήθηκαν µε µια 7- βαθµη κλίµακα που κυµαινόταν από το (1) = διαφωνώ 

απόλυτα έως το (7) = συµφωνώ απόλυτα. 

 Ανάρρωση. Για τη µέτρηση των εµπειριών της ανάρρωσης χρησιµοποιήθηκε η 

κλίµακα των Sonnentag και Fritz (2007). Συγκεκριµένα εξετάστηκαν δυο εµπειρίες 

ανάρρωσης η ψυχολογική αποστασιοποίηση και η χαλάρωση. Η ψυχολογική 

αποστασιοποίηση µετρήθηκε µε τέσσερις προτάσεις, όπως «Χθές στον ελεύθερο µου 

χρόνο µετά τη δουλεία και µέχρι σήµερα που ήρθα στη δουλειά, ξέχασα τη δουλειά». 

Ο δείκτης αξιοπιστίας υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha = 0,93. Η χαλάρωση 

µετρήθηκε επίσης µε τέσσερις προτάσεις όπως «Χθές στον ελεύθερο µου χρόνο µετά 

τη δουλειά και µέχρι σήµερα στη δουλειά, δεν έκανα τίποτα και χαλάρωσα». Σε αυτή 

τη περίπτωση ο δείκτης αξιοπιστίας υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha = 0,86 και για 

τις πέντε µέρες. 

 Θετικά Συναισθήµατα. Τα θετικά συναισθήµατα µετρήθηκαν µε τη κλίµακα 

PANAS των Watson και  Clark (1994) προσαρµοσµένη σε ηµερήσιο επίπεδο. 

Συγκεκριµένα αξιολογήθηκαν εφτά θετικά συναισθήµατα µε τον ακόλουθο τρόπο: 

«Αυτή τη στιγµή, πριν ξεκινήσω τη δουλειά, αισθάνοµαι ευτυχισµένος/ 

ικανοποιηµένος/ κεφάτος/ ευχαριστηµένος/ ενθουσιασµένος/ ήρεµος/ χαλαρός». Η 

αξιοπιστία της κλίµακας υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha = 0,94 και για τις πέντε 

µέρες που διεξήχθη η έρευνα. 

Εργασιακοί Πόροι. Αξιολογήθηκαν τρείς εργασιακοί πόροι σε ηµερήσιο 

επίπεδο και συγκεκριµένα, η αυτονοµία, η υποστήριξη από συναδέλφους και η 

υποστήριξη από τον προϊστάµενο. Οι πόροι αυτοί αξιολογήθηκαν µε κλίµακες 

βασισµένες στους Xanthopoulou και συνεργάτες (2009). Χρησιµοποιήθηκαν δυο 

προτάσεις για τη µέτρηση του κάθε τύπου εργασιακών πόρων. Συγκεκριµένα, για τη 

µέτρηση της  αυτονοµίας χρησιµοποιήθηκαν προτάσεις όπως: «Σήµερα, κατά τη 

διάρκεια της βάρδιας µπορούσα να αποφασίσω µόνος/ η για το ρυθµό που εκτελούσα 

την εργασία µου», για τη διάσταση της υποστήριξης από συναδέλφους: «Σήµερα, 

είχα την υποστήριξη των συναδέλφων µου» και για τη διάσταση της υποστήριξης από 
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τον προϊστάµενο: « Σήµερα ο/η προϊστάµενος µου ήταν πολύ φιλικός/ η και ανοιχτός/ 

η απέναντι µου». Η αξιοπιστία της κλίµακας για την αυτονοµία υπολογίστηκε σε 

Cronbach’s alpha =0,80 (συσχέτιση µεταξύ των στοιχείων r = 0,70) για την 

υποστήριξη από τους συναδέλφους σε Cronbach’s alpha =0,9 (συσχέτιση µεταξύ των 

στοιχείων r = 0,90) και τέλος για την υποστήριξη από τον προϊστάµενο σε  

Cronbach’s alpha =0,65 (συσχέτιση µεταξύ των στοιχείων r = 0,50). Για τις 

αναλύσεις  που ακολουθούν χρησιµοποιήθηκε ένα συνολικό σκορ για τους 

εργασιακούς πόρους σύµφωνα µε τους Xanthopoulou και συνεργάτες (2009). 

Προσωπικοί Πόροι. Η µέτρηση των προσωπικών πόρων έγινε µε ερωτήσεις 

από τις ηµερήσιες κλίµακες προσωπικών πόρων που χρησιµοποιήθηκαν από τους 

Xanthopoulou και συνεργάτες (2009). Αξιολογήθηκαν δυο ήδη προσωπικών πόρων  η 

αυτεπάρκεια και η αισιοδοξία. Η αυτεπάρκεια αξιολογήθηκε µε δυο προτάσεις όπως: 

«Σήµερα κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ένιωσα ότι µπορώ να αντιµετωπίσω όποιο 

πρόβληµα κιαν έχω στη δουλειά» και η αισιοδοξία: «Σήµερα κατά τη διάρκεια της 

βάρδιας, ένιωσα πολύ αισιόδοξος/ η για το µέλλον µου». Η συσχέτιση των δυο 

στοιχείων της αυτεπάρκειας ήταν inter – item correlation= 0,64 και της αισιοδοξίας 

inter – item correlation= 1,00. Για τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε ένα συνολικό σκορ 

για τους προσωπικούς πόρους σύµφωνα µε τους Xanthopoulou και συνεργάτες 

(2009). 

Εργασιακή ∆έσµευση. Η εργασιακή δέσµευση µετρήθηκε µε τη  κλίµακα των 

Schaufeli και συνεργατών (2006) προσαρµοσµένη σε ηµερήσιο επίπεδο από τους 

Xanthopoulou και συνεργάτες (2009). Συγκεκριµένα, η εργασιακή δέσµευση 

µετρήθηκε µε έξι προτάσεις, δυο για την κάθε διάσταση της δέσµευσης όπως: 

«σήµερα, κατά τη διάρκεια της βάρδιας ένιωσα ζωντάνια και δύναµη όσο 

εργαζόµουν» (σθένος), «σήµερα, κατά τη διάρκεια της βάρδιας, ένιωθα ευτυχισµένος 

όταν δούλευα µε εντατικούς ρυθµούς» (απορρόφηση), «σήµερα, κατά τη διάρκεια της 

βάρδιας, περήφανος για τη δουλειά που κάνω» (αφοσίωση). Η αξιοπιστία της 

κλίµακας για την εργασιακή δέσµευση υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha =0,90. Για 

τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το συνολικό σκορ της εργασιακής δέσµευσης.  

Απόδοση. Για τη µέτρηση της απόδοσης χρησιµοποιήθηκαν δυο στοιχεία 

προσαρµοσµένα από την κλίµακα των Williams και Anderson (1991). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εξής πρόταση: «Σήµερα, κατά τη διάρκεια της 

βάρδιας επιτέλεσα τα βασικά µέρη της δουλειάς µου ικανοποιητικά». Η αξιοπιστία 

της κλίµακας για την απόδοση υπολογίστηκε σε Cronbach’s alpha=0,65 (συσχέτιση 

µεταξύ των στοιχείων r = 0,50). 
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2.3. ∆ιαδικασία  

  

Η παρούσα έρευνα  πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα εργαζοµένων που 

απασχολούνται σε µια αλυσίδα εστιατορίων στην Ελλάδα. Η χορήγηση των 

ερωτηµατολογίων έγινε µετά από σχετική ενηµέρωση των διευθυντικών στελεχών, 

όπως και των εργαζοµένων από την ερευνήτρια. Πριν την χορήγηση δόθηκαν οι 

απαραίτητες οδηγίες ώστε να διασφαλιστεί η συναίνεση των συµµετεχόντων και η 

προστασία του προσωπικού απορρήτου. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ηµερολογίου. 

Σε πρώτο στάδιο, χορηγήθηκε ένα γενικό ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο 

συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

συµµετεχόντων Το δεύτερο στάδιο της παρούσας έρευνας ήταν το ηµερολόγιο  το 

οποίο οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώνουν για πέντε εργάσιµες ηµέρες, δυο 

φορές την ηµέρα: πριν και µετά το τέλος της βάρδιας. Πριν την έναρξη της βάρδιας 

αξιολογήθηκαν τα ηµερήσια επίπεδα σε σχέση µε τις εµπειρίες ανάρρωσης καθώς και 

τα θετικά συναισθήµατα. Στη λήξη της βάρδιας, αξιολογήθηκαν οι εργασιακοί πόροι, 

οι προσωπικοί πόροι, η εργασιακή δέσµευση και η απόδοση κατά τη διάρκεια της 

βάρδιας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Περιγραφική Στατιστική 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις καθώς 

και οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών της παρούσας έρευνας. Σύµφωνα µε τις 

υποθέσεις, ο Πίνακας 1 δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική και θετική σχέση 

ανάµεσα στις εµπειρίες ανάρρωσης και στα θετικά συναισθήµατα (για την 

ψυχολογική αποδέσµευση: r = 0,31, p <0,01,  και την χαλάρωση: r = 0,47, p<0,01). 

Επίσης, ο Πίνακας 1 δείχνει ότι από τις εµπειρίες ανάρρωσης µόνο η χαλάρωση 

σχετίζεται στατιστικώς σηµαντικά µε τους προσωπικούς πόρους (r = 0,19, p<0,05) 

αλλά όχι και µε τους εργασιακούς (r = 0,17). Στον Πίνακα 1 παρατηρούµε στατιστικά 

σηµαντική και θετική σχέση µεταξύ εργασιακής δέσµευσης και προσωπικών πόρων 

(r = 0,45, p < 0,01), εργασιακής δέσµευσης και µεταξύ εργασιακών πόρων  (r = 

0,231, p < 0,05) και  τέλος µεταξύ της  απόδοσης και της εργασιακής δέσµευσης (r = 

0,300, p<0,01). Αντίθετα µε τα αναµενόµενα,, η ψυχολογική αποστασιοποίηση και η 

εργασιακή δέσµευση παρουσιάζουν µη στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση (r = 0,03). 

Επίσης είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ προσωπικών και εργασιακών πόρων (r =0,387, p<0,01), µεταξύ  

προσωπικών πόρων και απόδοσης (r = 0,516, p<0,01), µεταξύ προσωπικών πόρων 

και θετικών συναισθηµάτων (r = 0,223, p<0,05) και τέλος µεταξύ προσωπικών πόρων 

και χαλάρωσης (r = 0,194, p<0,05). Αντιθέτως, η συσχέτιση των προσωπικών πόρων 

και της ψυχολογικής αποδέσµευσης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική (r = 0,084). 

Επιπρόσθετα, εξετάζοντας τη µεταβλητή της απόδοσης παρατηρείται στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση και µε τα θετικά συναισθήµατα (r = 0,246, p<0,05). Τέλος, 

απαραίτητη καθίσταται και η παρουσίαση της συσχέτισης µεταξύ της ψυχολογικής 

αποστασιοποίησης και της χαλάρωσης, καθώς βρέθηκε να είναι θετική και 

στατιστικώς σηµαντική (r = 0,45, p<0,01). 
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Πίνακας 1 

Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις και Συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας (Ν = 24) 

 

Μεταβλητές Μ.Ο Τ.Α 1 2 3 4 5 6 7 

1.Εργασιακή δέσµευση  

2.Προσωπικοί πόροι 

3.Εργασιακοί πόροι 

4.Απόδοση 

5.Θετικά συναισθήµατα 

6.Αποστασιοποίηση 

7.Χαλάρωση 

3,81 

4,59 

4,30 

5,81 

3,99 

4,55 

4,03 

1,42 

1,24 

1,17 

0,83 

1,34 

1,85 

1,75 

- 

,45** 

,23* 

,30** 

,48** 

,03 

,24* 

- 

- 

,39** 

,52** 

,22* 

,08 

,19* 

- 

- 

- 

,41** 

,21* 

,11 

,17 

- 

- 

- 

- 

,25* 

,03 

,07 

- 

- 

- 

- 

- 

,31** 

,47** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

,45** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 

 

 

3.2 Εξέταση Υποθέσεων 

 

Για την ανάλυση των υποθέσεων της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε η 

γραµµική ανάλυση παλινδρόµησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 

όπως αυτά προέκυψαν από τις αναλύσεις αυτές. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την Υπόθεση 1, εξετάστηκε η θετική σχέση των 

εµπειριών ανάρρωσης (χαλάρωση, αποστασιοποίηση) µε τους εργασιακούς και τους 

προσωπικούς πόρους.  Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων 

που αφορούν τους εργασιακούς πόρους. Σε αντίθεση µε ότι αναµενόταν καµία από τις 

διαστάσεις της ανάρρωσης δεν εµφάνισε στατιστικά σηµαντική σχέση µε τους 

εργασιακούς πόρους ενώ οι µεταβλητές αυτές εξήγησαν ένα µη σηµαντικό ποσοστό 

διακύµανσης στην εξαρτηµένη µεταβλητή (R2= 0,034).  
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Πίνακας 2 

Αποτελέσµατα Ανάλυσης Παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις των διαστάσεων της 
ανάρρωσης στους εργασιακούς πόρους (Ν = 24) 

                                                                                                  Εργασιακοί Πόροι  

βήµα Μεταβλητές     B S.E     t R2 

1 Ψυχολογική αποστασιοποίηση ,03 ,07 ,50  ,03 

      Χαλάρωση  ,10 ,07 1,43        

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 

 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη σχέση των 

εµπειριών ανάρρωσης µε τους προσωπικούς πόρους. Από τις δυο εµπειρίες 

ανάρρωσης µόνο αυτή της χαλάρωσης παρουσίασε στατιστικά σηµαντική και θετική 

σχέση (Β=0,16, p<0,05). Αντίθετα η ψυχολογική αποστασιοποίηση δεν παρουσιάζει 

στατιστικώς σηµαντική σχέση µε τους προσωπικούς πόρους. Συνεπώς η Υπόθεση 1 

επιβεβαιώνεται µερικώς αφού µόνο ο παράγοντας της χαλάρωσης σχετίζεται θετικά 

µε τους προσωπικούς πόρους ενώ καµία από τις δυο εµπειρίες ανάρρωσης δε 

σχετίζεται θετικά µε τους εργασιακούς πόρους. 

Πίνακας 3 

Αποτελέσµατα Ανάλυσης Παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις της ανάρρωσης στους 
προσωπικούς  πόρους (N = 24) 

                                                                                                  Προσωπικοί Πόροι  

βήµα Μεταβλητές     B S.E    t   R2 

1 Ψυχολογική αποστασιοποίηση -,03 ,07 -,05  ,05 

 Χαλάρωση  ,16* ,08 ,22      

              

      

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 
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Παρόµοια διαδικασία ακολουθήθηκε για την ανάλυση της Υπόθεσης 2 

σύµφωνα µε την οποία τα θετικά συναισθήµατα διαµεσολαβούν στη θετική σχέση 

ανάµεσα στις εµπειρίες ανάρρωσης και προσωπικών και εργασιακών πόρων. Για να 

επιβεβαιωθεί η υπόθεση αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί α) ότι οι εµπειρίες ανάρρωσης 

σχετίζονται µε τους προσωπικούς και τους εργασιακούς πόρους β) ότι οι εργασιακοί 

και οι προσωπικοί πόροι σχετίζονται µε τα θετικά συναισθήµατα και ότι γ) όταν 

λαµβάνονται υπόψη τα θετικά συναισθήµατα η κύρια επίδραση των εµπειριών 

ανάρρωσης στου πόρους αποδυναµώνεται (ή παύει να είναι στατιστικώς σηµαντική). 

Σε σχέση µε την πρώτη προϋπόθεση για την εξέταση της Υπόθεσης 2, τα 

αποτελέσµατα σχετικά µε την Υπόθεση 1 υποδεικνύουν ότι η διαµεσολάβησης 

µπορεί να εξεταστεί µόνο για τη σχέση χαλάρωσης και προσωπικών πόρων γιατί είναι 

η µόνη στατιστικώς σηµαντική σχέση. Σε σχέση µε την δεύτερη προϋπόθεση για την 

υπόθεση της διαµεσολάβησης τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 

δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήµατα δεν σχετίζονται στατιστικώς σηµαντικά µε τους 

προσωπικούς πόρους όταν λαµβάνονταν υπόψη οι προσωπικοί πόροι. Αυτό σηµαίνει 

ότι απορρίπτεται η Υπόθεση 2.  

 

Πίνακας 3 

Αποτελέσµατα παλινδρόµησης. Τα θετικά συναισθήµατα ως διαµεσολαβητές στη 
θετική σχέση ανάρρωσης – προσωπικών πόρων (N = 24). 

                                                                                                  Προσωπικοί Πόροι  

βήµα Μεταβλητές     B S.E     t  R2 

1 Ψυχολογική αποστασιοποίηση -,01 ,07 -,195 ,07 

 Χαλάρωση  ,11 ,08 1,4       

     2 Θετικά συναισθήµατα ,15 ,10 ,17     

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 

 

 

 Εν συνεχεία, εξετάστηκε η Υπόθεση 3 σύµφωνα µε την οποία οι  προσωπικοί 

και εργασιακοί πόροι σχετίζονται θετικά µε την εργασιακή δέσµευση. Από την 
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ανάλυση προέκυψε θετική και σηµαντική σχέση της εργασιακής δέσµευσης µε τους 

προσωπικούς πόρους (Β = 0,49 p<0,01). Αντίθετα, οι εργασιακοί πόροι δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική σχέση µε την εργασιακή δέσµευση, όταν 

λαµβάνονται ταυτόχρονα υπόψη και οι προσωπικοί πόροι . Έτσι η Υπόθεση 3 

επιβεβαιώθηκε µερικώς αφού µόνο οι προσωπικοί πόροι βρέθηκε να σχετίζονται 

θετικά µε την εργασιακή δέσµευση.  

 

Πίνακας 4 

Αποτελέσµατα Ανάλυσης Παλινδρόµησης: Κύριες επιδράσεις των εργασιακών και 

προσωπικών πόρων στην εργασιακή δέσµευση (N = 24) 

                                                                                                  Εργασιακή δέσµευση  

βήµα Μεταβλητές     B S.E    t  R2 

1 Εργασιακοί πόροι ,27* ,12 2,34  ,05 

            

     2 Εργασιακοί πόροι 

Προσωπικοί πόροι 

 

,08 

,49* 

 

,12 

,11 

,6 

4,4 

         

 

   

      

Σηµείωση. * p < ,05, ** p < ,01 

 

Τέλος, εξετάστηκε η Υπόθεση 4 σύµφωνα µε την οποία αναµενόταν θετική 

σχέση µεταξύ της εργασιακής δέσµευσης και απόδοσης. Η Υπόθεση 4 επιβεβαιώθηκε 

από τις αναλύσεις καθώς βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική και θετική ανάµεσα στις 

δύο µεταβλητές (Β = ,18 , t = 3,20, p < ,01). Μάλιστα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

δέσµευση εξηγούσε το 9% της διακύµανσης στην ηµερήσια απόδοση των 

εργαζοµένων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στη παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να εξεταστεί το κατά πόσο η 

ανάρρωση του ατόµου µετά το πέρας της εργασίας επηρεάζει την απόδοση του την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Για τον σκοπό αυτό, µετρήθηκαν τα επίπεδα της 

ανάρρωσης και της απόδοσης για πέντε εργάσιµες ηµέρες. Πιο συγκεκριµένα, και µε 

βάση τη θεωρία διατήρησης των πόρων του Hobfoll (2010) και τη θεωρία των 

εµπειριών της ανάρρωσης των Sonnentag και Fritz (2007) προτάθηκε ότι, οι εµπειρίες 

ανάρρωσης (ψυχολογική αποστασιοποίηση, χαλάρωση) σχετίζονται θετικά µε τους 

εργασιακούς και τους προσωπικούς πόρους. Στη συνέχεια και σύµφωνα µε τη θεωρία 

διεύρυνσης και δόµησης της (Fredrickson 1998, 2000, 2001, 2003, 2004) µελετήθηκε 

το κατά πόσο τα θετικά συναισθήµατα διαµεσολαβούν στη θετική σχέση ανάρρωσης 

και πόρων. Επίσης, και µε βάση τη θεωρία των Xanthopoulou και συνεργατών (2008) 

προτάθηκε, ότι οι εργασιακοί και οι προσωπικοί πόροι σχετίζονται θετικά µε την 

εργασιακή δέσµευση. Η τελευταία υπόθεση βασίστηκε στη θεωρία των Xanthopoulou 

και συνεργατών (2009) και πρότεινε, ότι η εργασιακή δέσµευση σχετίζεται θετικά µε 

την απόδοση.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας η µόνη υπόθεση που 

απορρίφθηκε είναι η Υπόθεση 2, σύµφωνα µε την οποία τα θετικά συναισθήµατα 

διαµεσολαβούν στη θετική σχέση ανάρρωσης και πόρων. Παρόλα αυτά, η βασική 

υπόθεση της παρούσας έρευνας, ότι δηλαδή οι εµπειρίες ανάρρωσης σχετίζονται 

θετικά µε τους εργασιακούς και τους προσωπικούς πόρους επιβεβαιώθηκε µερικώς. 

Συγκεκριµένα, µόνο η εµπειρία της χαλάρωσης βρέθηκε να έχει θετική και 

στατιστικώς σηµαντική σχέση µε τους προσωπικούς πόρους σε αντίθεση µε τους 

εργασιακούς πόρους µε τους οποίους δεν βρέθηκε θετική συσχέτιση. Επιπρόσθετα, 

θετική και στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση βρέθηκε ανάµεσα στην εργασιακή 

δέσµευση και τους προσωπικούς πόρους, επιβεβαιώνοντας µερικώς την Υπόθεση 3. 

Αντιθέτως, δεν επιβεβαιώθηκε η θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εργασιακή 

δέσµευση και τους εργασιακούς πόρους.  Συνοψίζοντας, η Υπόθεση 4 

επιβεβαιώθηκε, καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα βρέθηκε θετική και 

στατιστικώς σηµαντική σχέση ανάµεσα στην εργασιακή δέσµευση και την απόδοση. 
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Σε γενικές γραµµές, η παρούσα έρευνα επιβεβαίωσε την αρχική της υπόθεση. 

Από τα αποτελέσµατα φάνηκε, ότι οι ηµερήσιες εµπειρίες ανάρρωσης µετά την 

εργασία και συγκεκριµένα η επίτευξη της χαλάρωσης βοηθάει το άτοµο να  

δηµιουργήσει νέους προσωπικούς πόρους, όπως είναι η αυτεπάρκεια και η 

αισιοδοξία. Στη παρούσα έρευνα βρέθηκε, ότι η  εµπειρία της  χαλάρωσης µετά την 

εργασία επιδρά θετικά στη δηµιουργία προσωπικών πόρων για την επόµενη εργάσιµη 

µέρα. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα πρόσθεσε µια νέα θετική και στατιστικώς 

σηµαντική συσχέτιση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης, σηµαντική ενίσχυση 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι και η θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εργασιακή 

δέσµευση και τους προσωπικούς πόρους, όπως πρότειναν οι Tims και συν. (2011) και 

η θετική σχέση ανάµεσα στην εργασιακή δέσµευση και την απόδοση, όπως πρότειναν 

οι Xanthopoulou και συνεργάτες (2008).  

 

4.1 Ανάρρωση, Πόροι, ∆έσµευση και Απόδοση 

 Σύµφωνα µε την Υπόθεση 1  αναµενόταν ότι οι εµπειρίες ανάρρωσης 

(συγκεκριµένα η χαλάρωση και η ψυχολογική αποστασιοποίηση) σχετίζονται θετικά 

µε τους εργασιακούς και τους προσωπικούς πόρους. Τα ευρήµατα της παρούσας 

έρευνας είχαν σκοπό να εµπλουτίσουν και να επεκτείνουν προηγούµενες µελέτες 

σχετικά µε τον ρόλο της ανάρρωσης ως κύριο προβλεπτικό παράγοντα των 

εργασιακών και προσωπικών πόρων (Hobfoll, 1998. Sonnentag και Fritz, 2007). Η 

θετική σχέση της ανάρρωσης µε τους εργασιακούς και προσωπικούς πόρους 

ερευνήθηκε έχοντας ως υπόβαθρο προηγούµενες µελέτες που έδειξαν, ότι οι 

εµπειρίες ανάρρωσης ωφελούν το άτοµο µέσω της δηµιουργίας προσωπικών και 

εργασιακών πόρων (Sonnentag & Fritz, 2007). Σε αντίθεση µε ότι αναµενόταν, καµία 

από τις δυο διαστάσεις της ανάρρωσης δεν εµφάνισε στατιστικώς σηµαντική σχέση 

µε τους εργασιακούς πόρους. Από τις δυο εµπειρίες της ανάρρωσης αυτή της 

χαλάρωσης παρουσίασε στατιστικώς σηµαντική θετική σχέση µε τους προσωπικούς 

πόρους, ενώ η ψυχολογική αποστασιοποίηση δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντική 

σχέση µε τους προσωπικούς πόρους. Συνεπώς, η πρώτη υπόθεση επιβεβαιώθηκε 

µερικώς. Ένας σηµαντικός παράγοντας  του αποτελέσµατος της Υπόθεσης 1, είναι ότι 

από τις τέσσερις διαστάσεις της ανάρρωσης µετρήθηκαν µόνο οι δυο η χαλάρωση και 

η ψυχολογική αποστασιοποίηση. Η ψυχολογική αποστασιοποίηση δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται θετικά ούτε µε τους εργασιακούς αλλά ούτε και µε τους προσωπικούς 
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πόρους. Αντίθετα, η διάσταση της χαλάρωσης έδειξε σηµαντική θετική συσχέτιση µε 

τους προσωπικούς πόρους, όχι όµως και µε τους εργασιακούς πόρους. Στη παρούσα 

έρευνα µελετήθηκε και βρέθηκε για πρώτη φορά η σηµαντική θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στην χαλάρωση και τους προσωπικούς πόρους. Έτσι λοιπόν, η παρούσα 

έρευνα ενίσχυσε την βιβλιογραφία µε ένα επιπλέον στατιστικά σηµαντικό 

αποτέλεσµα αναφορικά µε τη σχέση ανάρρωσης και πόρων. Ένας επιπλέον 

σηµαντικός παράγοντας στον οποίο µπορεί να οφείλεται µόνο η µερική επιβεβαίωση  

της Υπόθεσης 1 ήταν και το σχετικά µικρό δείγµα που έλαβε µέρος στην έρευνα (Ν= 

24). Στη συνέχεια η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στο κατά πόσο τα θετικά 

συναισθήµατα διαµεσολαβούν στη θετική σχέση ανάµεσα στις εµπειρίες  ανάρρωσης 

και προσωπικών και εργασιακών πόρων. Προηγούµενες έρευνες έδειξαν, ότι οι 

εµπειρίες ανάρρωσης κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτός εργασίας δηµιουργούν στον 

άνθρωπο θετικά συναισθήµατα και καταστάσεις, που ανασυγκροτούν τους 

προσωπικούς και τους εργασιακούς πόρους την επόµενη εργάσιµη ηµέρα (Mojza, 

Lorenz, Sonnentag & Binnewies, 2010). Αυτό σηµαίνει, ότι το άτοµο που αναρρώνει 

πλήρως µετά τη δουλειά έχει περισσότερη ενέργεια και νιώθει µεγαλύτερη ευεξία σε 

αντίθεση µε κάποιον που δεν βιώνει τις εµπειρίες της ανάρρωσης. Τα θετικά 

συναισθήµατα που βιώνει το άτοµο µετά την ανάρρωση του δηµιουργούν το αίσθηµα 

της αισιοδοξίας και της όρεξης για δουλειά την επόµενη ηµέρα. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας η υπόθεση διαµεσολάβησης απορρίφθηκε, 

καθώς τα θετικά συναισθήµατα δεν βρέθηκε να σχετίζονται µε τους πόρους. Τέλος, 

µε την απόρριψη της Υπόθεσης 2 γίνεται κατανοητό, ότι ίσως υπάρχει ανάγκη για 

περεταίρω έρευνες στο µέλλον, που να εξετάζουν τον διαµεσολαβητικό ρόλο των 

θετικών συναισθηµάτων στη σχέση ανάρρωσης και πόρων.  

 Οι προσωπικοί και οι εργασιακοί πόροι µελετήθηκαν και στην Υπόθεση 3 ως  

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την εργασιακή δέσµευση. Η µελέτη της σχέσης 

µεταξύ εργασιακής δέσµευσης και (προσωπικών και εργασιακών) πόρων είναι 

σύµφωνη µε έρευνες των Xanthopoulou και συν. (2009a, 2008), οι οποίες έδειξαν, ότι 

η εργασιακή δέσµευση συµβάλει στη δηµιουργία και στην ενίσχυση των πόρων. Σε 

αντίθεση µε αυτό που αναµενόταν, βρέθηκε ισχυρή και θετική σχέση µόνο ανάµεσα 

στην εργασιακή δέσµευση και τους προσωπικούς πόρους, ενώ  η σχέση  της 

εργασιακής δέσµευσης και των εργασιακών πόρων δεν βρέθηκε να είναι στατιστικώς 

σηµαντική. Εποµένως, η παρούσα έρευνα έρχεται σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες, 

όσον αφορά τη µη στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ της εργασιακής δέσµευσης 

και των εργασιακών πόρων.  
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 Η τελευταία υπόθεση της παρούσας έρευνας βασίζονταν στη θετική και 

ισχυρή σχέση της εργασιακής δέσµευσης και της απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τους Xanthopoulou και συνεργάτες (2008), η εργασιακή δέσµευση 

οδηγεί το άτοµο στην καλύτερη απόδοση. Τα αποτελέσµατα παρουσίασαν µια ισχυρή 

θετική σχέση µεταξύ των δυο µεταβλητών. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι, τις µέρες που ένας εργαζόµενος εµφανίζει υψηλά επίπεδα εργασιακής 

δέσµευσης, τότε αποδίδει και καλύτερα. Η θετική σχέση των µεταβλητών της 

εργασιακής δέσµευσης και της απόδοσης παρείχε τη δυνατότητα στη παρούσα 

έρευνα να επεκτείνει και να επιβεβαιώσει  τις υπάρχουσες έρευνες (Borman & 

Motowidlo, 1997 & Xanthopoulou et al., 2009a, 2008). Τέλος, η παρούσα έρευνα 

καθιστά ακόµη πιο ισχυρή την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τη σχέση 

εργασιακής δέσµευσης και απόδοσης. 

 

4.2 Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί της Έρευνας και Προτάσεις για Μελλοντικές 

Έρευνες 

 Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια αρχική προσπάθεια για να µελετηθεί το κατά 

πόσο ένας εργαζόµενος αποδίδει καλύτερα στη δουλειά του έπειτα από µια επιτυχή 

ανάρρωση και τον ρόλο που διαδραµατίζουν στη σχέση αυτή οι προσωπικοί και οι 

εργασιακοί πόροι καθώς και τα θετικά συναισθήµατα. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της 

έρευνας είναι η µέθοδος των ηµερολογίων που ακολουθήθηκε. Με τη µέθοδο αυτή οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώνουν το ηµερολόγιο δυο φορές την ηµέρα, µια 

πριν τη βάρδια και µια µετά τη βάρδια, κάθε µέρα για πέντε εργάσιµες ηµέρες. Το 

γεγονός αυτό αποτέλεσε πλεονέκτηµα της παρούσας έρευνας, γιατί υπήρξε πολύ 

συχνή καταγραφή  τόσο των γεγονότων όσο και των συναισθηµάτων που βίωναν οι 

συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Μια σηµαντική αδυναµία της παρούσας 

µελέτης είναι ότι τα 8 από τα 24 άτοµα δεν συµπλήρωσαν και τις 5 εργάσιµες ηµέρες, 

µε αποτέλεσµα να εκλείπει η ολοκληρωµένη εικόνα της απαντητικής συχνότητας των 

µεταβλητών και για τις 5 ηµέρες.  

 Στη παρούσα έρευνα αρκετές υποθέσεις δεν επιβεβαιώθηκαν. Πιο 

συγκεκριµένα  η συσχέτιση της ψυχολογικής αποστασιοποίησης µε τους εργασιακούς 

αλλά και µε τους προσωπικούς πόρους δεν βρέθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική. 

Επίσης, ούτε οι εργασιακοί πόροι βρέθηκε να έχουν στατιστικώς σηµαντική θετική 

σχέση µε κάποια από τις δυο διαστάσεις της ανάρρωσης (αποστασιοποίηση και 



38 
 

χαλάρωση) µε βάση την Υπόθεση 1, σε αντίθεση µε παλαιότερες έρευνές (Sonnentag 

& Fritz, 2007 & Hobfoll, 1998). Όσον αφορά τις δύο διαστάσεις της ανάρρωσης που 

µελετήθηκαν στη παρούσα έρευνα καθίσταται απαραίτητη η περεταίρω µελέτη τους 

µε τους εργασιακούς και προσωπικούς πόρους σε µια µελλοντική έρευνα, η οποία 

ίσως αποδώσει καλύτερα αποτελέσµατα. Τέλος µια παράµετρος που θα µπορούσε να 

µελετηθεί πιο ενδελεχώς είναι η διαµεσολάβηση των θετικών συναισθηµάτων, στη 

σχέση ανάµεσα στις εµπειρίες ανάρρωσης και πόρων (προσωπικών και εργασιακών). 

 

4.3 Πρακτικές εφαρµογές  

 Σε πρακτικό επίπεδο έρευνες όπως η παρούσα έχουν σκοπό να προβάλλουν  

στις διοικήσεις και τους εργαζόµενους των οργανισµών  την σηµαντικότητα της 

ανάρρωσης και των πόρων (εργασιακών και προσωπικών), που αυτή αποφέρει. 

Σύµφωνα µε τους Xanthopoulou και συνεργάτες (2008) και τους Sonnentag και Fritz 

(2007), η επιτυχής ανάρρωση ενισχύει την ευεξία των εργαζοµένων και τους οδηγεί 

στην εργασιακή δέσµευση και στην καλύτερη απόδοση. Άρα οι οργανισµοί θα πρέπει 

να διευκολύνουν την ανάρρωση των εργαζοµένων . Για τους λόγους αυτούς η µελέτη 

της ανάρρωσης από τις απαιτήσεις της εργασίας καθίσταται απαραίτητη και για τους 

εργαζοµένους και για τους οργανισµούς. Σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας, ότι η ανάρρωση έχει θετική επίδραση για τους προσωπικούς 

πόρους, οι οργανισµοί θα πρέπει να διευκολύνουν τους εργαζόµενους να 

αναρρώσουν, έτσι ώστε να αποκτήσουν πόρους. Μια πρόταση για να συµβεί αυτό θα 

ήταν οι οργανώσεις να µην αναθέτουν υπερωριακή εργασία στους εργαζόµενους, η 

οποία τους δηµιουργεί επιπρόσθετο άγχος. Επίσης, οι προϊστάµενοι των οργανώσεων 

θα πρέπει να ανατροφοδοτούν τους εργαζόµενους για τα επαγγελµατικά τους 

επιτεύγµατα, ώστε να τους ενθαρρύνουν για να αποδίδουν καλύτερα. Κάτι τέτοιο θα 

αύξανε την εργασιακή δέσµευση των εργαζοµένων και έπειτα θα τους οδηγούσε στην 

καλύτερη απόδοση τους (Demerouti & Bakker, 2006). Η συνεχής επιβράβευση των 

εργαζοµένους και η συχνή ανάθεση πρωτοβουλιών από τα διοικητικά στελέχη ενός 

οργανισµού, πιθανόν να δηµιουργούσε καλύτερες συνθήκες εργασίας, οι οποίες θα 

προάγουν τόσο τη σωµατική όσο και την ψυχική υγεία των µελών ενός οργανισµού. 
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4.4 Γενικό συµπέρασµα 

 Συµπερασµατικά, από την παρούσα έρευνα είναι δυνατό να προταθεί ότι οι 

εµπειρίες ανάρρωσης και κυρίως η χαλάρωση µετά την εργασία αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη των προσωπικών πόρων. Από τη σχέση αυτή φάνηκε να 

ενισχύεται η εργασιακή δέσµευση των εργαζοµένων που κατείχαν προσωπικούς 

πόρους και τελικά η απόδοση τους. 
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