
 

 

הקשר בין שעות הפנאי של העובד לבין התנהגות פרואקטיבית בעבודה

המאמר הנוכחי עוסק בקשר החשוב, אם כי אינו נחקר דיו, בין הזהות והחוויות של העובד מחוץ לשעות העבודה

לבין התנהגותו במסגרת העבודה. באופן ספציפי המחקר בחן את האופן שבו פעילויות שונות ותחושות מסוימות של

העובד בשעות הפנאי, משפיעות על ההתנהגות הפרואקטיבית שלו ביום שלאחר מכן. 

מובן מאליו שכאשר העובד חש איזון בשעות הפנאי שלו, יש לו יותר קשב, רצון ויכולת לתת מעצמו בשעות העבודה. עם

זאת, המחקר הנוכחי בוחן את הקשר הזה בצורה מעמיקה הרבה יותר. בתוך כך, מתייחס המחקר גם לסוגי מוטיבציה של

העובד לפעול באופן פרואקטיבי וגם להיבטים שונים של פעילויות שעות הפנאי של העובד. כך למשל, נמצא שדווקא

הירגעות בשעות הפנאי אינה מקדמת התנהגות פרואקטיבית בעבודה (יתכן שהיא מקדמת התנהגויות חיוביות אחרות,

שלא נבחנו במסגרת מחקר זה).

המחקר הנוכחי לא מספק את כל התשובות ואף לא מתכון לפעולה מיידית עבור מפקדים. בכל זאת, הוא מדגיש

את החשיבות של התפיסה של העובד כאדם שלם ומורכב, אשר פועל ומושפע ממספר זירות במקביל ומכאן

הרלוונטיות שלו דווקא עכשיו - בתקופה שבה השחיקה והלחץ הולכים וגוברים. בתוך כך נדרש לקחת בחשבון

שהקשרים הסיבתיים שנראים לפעמים ברורים מאליהם, הם בעצם מורכבים הרבה יותר מכפי שנדמה.

בברכת קריאה מועילה.
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קישור למאמר המקור
מבוא תיאורטי

כדי לשמר ולחדש מאגרים של משאבים מנטאליים לעבודה, עובדים זקוקים גם למנוחה. בסוף יום העבודה, אנשים לרוב עוסקים

בפעילות המועדפת עליהם במטרה להוריד ולאזן את רמות הלחץ שהם חווים במהלך היום. אלה פעילויות מרגיעות כגון קריאה,

עיסוק בתחביבים או פעילויות שמסיחות את הדעת מהעבודה כמו בישול או ביצוע פעילות ספורטיבית. בכל זאת, ישנו מעט מאוד

מחקר על האופן שבו פעילויות שנעשות מחוץ לשעות העבודה משפיעות על התנהגות העובד במהלך היום העבודה. באופן ספציפי,

ישנו מעט מחקר שעוסק בהשפעה על התנהגות פרואקטיבית בעבודה, למרות שזהו תחום שארגונים רבים מעוניינים לקדם אצלם.

התנהגות פרואקטיבית של עובדים היא התנהגות שכוללת יוזמה אישית והתנהגות שמוכוונת לעתיד ונועדה לקחת שליטה על

המצב ולייצר שינוי. התנהגות פרואקטיבית חשובה למקום העבודה משום שהיא מסייעת לשפר את אפקטיביות הביצועים בעולם

שהוא דינמי, תחרותי ומשתנה בקצב מהיר.

מחקרי עבר נעשו בעיקר באמצעות השוואה בין נבדקים, שאמנם מטיבה לזהות הבדלים בין אנשים אך מתקשה לזהות את

הגורמים שמייצרים תנודות בהתנהגות פרואקטיבית אצל אותו אדם לאורך זמן. מחקרים קודמים בכל זאת הצליחו להוכיח שמידת

הפרואקטיבית של עובד עוברת שינויים לאורך תקופה של מספר ימים. על כן, החוקרים במחקר הנוכחי נקטו במתודולוגיה

תוך-אישית ובחנו את מידת הפרואקטיביות של עובדים מידי יום, לאורך מספר ימים.

הזרם הבולט במחקר על התנהגות פרואקטיבית של עובדים עוסק בחוויות העובד במקום העבודה (למשל, בחינה של תחושת

השליטה שהעובד חש בעבודה וגורמי לחץ בתפקיד כגורמים שמשפיעים על התנהגות פרואקטיבית). זרם נוסף שעדיין נמצא

בראשית דרכו עוסק בהשפעה שיש לחוויות העובד מחוץ לשעות העבודה על הפרואקטיבית של העובד ביום העבודה שלמחרת.

מושג משמעותי בהקשר זה הוא 'התאוששות' או 'החלמה' (recovery). הספרות בנושא חושפת שהתאוששות מוצלחת בזמן

שאינו זמן עבודה מסייעת לחידוש משאבי הפרט ולקידום את ה-well being שלו.

כותבי המאמר מדגישים שחוויות העובד מחוץ לשעות העבודה אינן מסייעות להתנהגות פרואקטיבית לכשעצמן. המודל התיאורטי

שהם מציעים טוען כי חוויות העובד מחוץ לשעות העבודה משפיעות על המצב המוטיבציוני שלו בשעות הבוקר שלמחרת, וזה בתורו

משפיע על ההתנהגות הפרואקטיבית.
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1. אנרגיה לעשות אשר כוללת רגש חיובי אקטיבי (כלומר, לא שלווה אלא דווקא שמחה או התרגשות). אנרגיה גבוהה תסייע לפרט

לעסוק בפעילות מאומצת ונמרצת.

2. תחושת יכולת לעשות שכוללת תחושת מסוגלות עצמית ותחושת עצמאות בתפקיד. עובדים שמרגישים שהתפקיד רחב מספיק

על מנת לאפשר להם מרחב פעולה יגלו התנהגויות פרואקטיביות, כמו למשל להקים של צוות עבודה בנושא מסוים או לפעול

בנושאים שונים מול מחלקה אחרת בארגון.

3. רצון לעשות אשר קשור לרצון בשליטה. הרצון לעשות הוא המידה שבה עובדים מצפים ורוצים להפגין שליטה בנושאים שקשורים

לעבודתם, כמו למשל רצון לבצע משימות מסוימות של התפקיד באופן מסוים.

1. פיתוח מומחיות או תחביב מחוץ לתפקיד (Off-Job Mastery): פעילויות שכוללת למידה או הזדמנויות מאתגרות בתחום

שאינו תחום העבודה, כגון למידה של שפה חדשה, פעילות ספורטיבית או התנדבות.

2. סוכנות מחוץ לתפקיד (Off-Job Agency): היכולת של האדם לשלוט באופן בלעדי ולארגן את לוח הזמנים של הפעילויות שלו

בשעות שמחוץ לעבודה.

 טרדות מחוץ לתפקיד (Off-Job Hassles): חוויות שליליות וגורמי לחץ שמתקיימים בשעות שמחוץ לשעות העבודה, כגון .3

מטלות או טיפול בבעיות משמעת של הילדים.

1. הירגעות מחוץ לשעות העבודה: אלה הן חוויות שחווה הפרט אשר מורידות את הפעילות של המערכת הסימפתטית, וכוללות

מאמץ נמוך מאוד וצריכה נמוכה של משאבים של הפרט. פעילות מסוג זה יכולה להיות מדיטציה או האזנה למוסיקה.

 התנתקות מחוץ לשעות העבודה: אלה הן פעילויות שכוללות התרחקות וניתוק מנטאלי ממחשבות על העבודה ועל מקום .2

העבודה. הניתוק הפסיכולוגי מהעבודה כולל "תפיסת מרחק" מבעיות היום יום שקשורות למקום העבודה.

החוקרים מבחינים בין שלושה מימדים של מוטיבציה שמקדמת התנהגות פרואקטיבית:

כותבי המאמר מתייחסים להיבטים שונים שקשורים לשעות הפנאי של אדם מחוץ לשעות העבודה באופן הבא:

יישנה הבחנה בין שני סוגים של פעילות מחוץ לשעות העבודה:

השערות המחקר כולן נגעו בכך שהפעילות והרגשות של העובד בשעות הערב, ישפיעו על ההתנהגות הפרואקטיבית במהלך יום

העבודה שלמחרת, בתיווך של מימדי המוטיבציה השונים שיחווה העובד בשעות הבוקר.

 

שיטה

המדגם כלל 183 עובדים במשרה מלאה בחברת IT וטלמיוניקציה, מתחומי עיסוק שונים (הנדסה, ניתוח מידע, משאבי אנוש). הנתונים

נאספו באמצעות שאלונים שנשלחו לנבדקים באי-מייל. במשך 10 ימי עבודה הנבדקים מילאו שלושה שאלונים מידי יממה: שאלון בשעות

הערב, שאלון בשעות הבוקר ושאלון בסוף יום העבודה (החוקרים לא בחנו את פעילות העובדים בסוף שבוע והשפעתה על שבוע

העבודה). סה"כ נאספו נתונים מ-1,240 שאלונים שמולאו בצורה תקינה בהתאם להגדרות החוקרים.



ממצאים 

נמצא שפעילות שקשורה לפיתוח מומחיות או תחביב (off-job mastery) כמו גם יכולת העובד לקבוע את לוחות הזמנים והפעילויות

שלו בשעות שמחוץ לעבודה (off-job agency) קשורים לרמות גבוהות יותר של "אנרגיה לעשות" ותחושת מסוגלות עצמית ועצמאות

בתפקיד. יכולת העובד לקבוע את לוחות הזמנים והפעילויות שלו מחוץ לשעות העבודה (off-job agency) ניבאה גם את תחושת

off-job) הרצון שלו לעשות ולהיות בשליטה על התפקיד והמשימות, ביום שלאחר מכן. לעומת זאת, טרדות מחוץ לשעות העבודה

hassles) ניבאו רמות נמוכות של "אנרגיה לעשות" ביום שלמחרת. 

בנוסף לכך, פעילות מחוץ לשעות העבודה (off-job mastery) וטרדות מחוץ לשעות העבודה השפיעו (באופן הפוך) על התנהגות

פרואקטיבית במהלך היום, בתיווך של "אנרגיה לעשות". 

off-job) והיכולת לקבוע את לוחות הזמנים מחוץ לשעות העבודה (off-job mastery) כמו כן, פעילות מחוץ לשעות העבודה

agency) השפיעו על התנהגות פרואקטיבית בהמשך היום, בתיווך של "תחושת יכולת לעשות".

נמצא שהירגעות מחוץ לעבודה וניתוק מנטאלי מהעבודה, היו בקשר חיובי עם רגש חיובי באקטיבציה נמוכה, כלומר רגש כגון שלווה

ולא רגש של התרגשות או שמחה. ככל שהניתוק והמרחק מהעבודה בשעות הפנאי היה רב יותר, כך היה עלה הרגש החיובי

באקטיבציה נמוכה, עד לגבול מסוים שבו העקומה הפכה ישרה. חשוב לציין שלא נמצא קשר (ישיר או בתיווך) של הירגעות ושל ניתוק

מנטאלי עם התנהגות פרואקטיבית.

 

דיון

הממצאים במחקר הראו שלא כל החוויות של העובד מחוץ לשעות העבודה קשורות להתנהגות פרואקטיבית ביום שלמחרת. פעילות

מסוג off-job mastery מגבירה במיוחד את תחושת היכולת של העובד והאנרגיה שלו לפעול באופן פרואקטיבי. היכולת

של העובד לקבוע את לוחות הזמנים שלו מחוץ לעבודה משפיעה גם היא על תחושת היכולת וגם על הרצון להיות

פרואקטיבי במקום העבודה. לעומת זאת, טרדות שמחוץ לעבודה פוגעות באנרגיה לעשיה. 

הירגעות והתנתקות מנטלית בשעות שמחוץ לעבודה נמצאו בקשר כמעט לינארי עם רגש חיובי באקטיבציה נמוכה (למשל,

שלווה) ונמצא שהם אינם מסייעים להתנהגות פרואקטיבית ביום העבודה. כך, מרחק מנטאלי רב מידי מהעבודה בשעות הפנאי,

לא מסייע לעובד בהתנהגות פרואקטיבית. יתכן בגלל שהניתוק הגדול מידי מקשה על העובד למצוא את דרכו (המנטאלית) חזרה

לעבודה.

המחקר הנוכחי תורם למחקר שעוסק במוטיבציה להתנהגות פרואקטיבית. המחקר גילה ששלושת המימדים של מוטיבציה

לפרואקטיביות (האנרגיה לעשות, תחושת היכולת לעשות, והרצון לעשות ולהיות בשליטה) הם חשובים להתנהגות פרואקטיבית של

העובד.

 



כמו כן, כיוון שהמחקר בחן באופן מדוקדק סוגים שונים של פעילות מחוץ לשעות העבודה, התווסף ידע למחקר הקיים

בנושא והייתה האפשרות לייצר הבחנה יותר מדויקת של סוג הפעילויות שהן רלוונטיות להתנהגות פרואקטיבית ואלה

שלא. כך נמצא שהירגעות והתנתקות מנטלית מהעבודה לא מסייעים בהתנהגות פרואקטיבית. לעומתם, פעילויות

mastery הן חשובות לפרואקטיביות וכך גם היכולת של האדם להיות בשליטה על לוחות הזמנים שלו מחוץ לשעות

העבודה. בנוסף, טרדות שמחוץ לעבודה משפיעות לרעה על התנהגות פרואקטיבית של העובד בעבודה.

המחקר באופן כללי מוסיף לידע הקיים בתחום שבוחן את הקשר שבין ההתנהגות העובד מחוץ לעבודה לבין תוצאות

ארגוניות. המחקר מדגים את החשיבות שיש למעשים, לפעולות ולתחושות של העובד מחוץ לשעות העבודה, על מקום

העבודה.


