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θνπόο ηεο έξεπλαο

Να εξεπλεζεί ε εμνπζέλσζε θαη ε δέζκεπζε
ησλ θνηηεηώλ ησλ δπν ζρνιώλ αλαθνξηθά κε
ηηο ζπνπδέο ηνπο

ηόρνη έξεπλαο – Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο
Θα κειεηήζνπκε:
1. Αλ νη θνηηεηέο είλαη εμνπζελσκέλνη αιιά θαη
δεζκεπκέλνη αλαθνξηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο
2. Αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηα δπν
πξναλαθεξζέληα θαηλόκελα θαη πώο
3. Τε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εμνπζέλσζε, ηε δέζκεπζε
θαη ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλωζε
• Έλα «ζύλδξνκν ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκέλεο
πξνζσπηθήο επίηεπμεο πνπ ζπκβαίλεη ζε άηνκν πνπ εξγάδνληαη κε άιιν άηνκα»
• Αλαπηύρζεθε ζε δπν θάζεηο

(Maslach & Jackson, 1984).

• Τξεηο ζπληζηώζεο ηεο εμνπζέλσζεο: ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (emotional
exhaustion), απνπξνζωπνπνίεζε ή θπληζκόο (depersonalization or cynicism) θαη
πεξηνξηζκέλε πξνζωπηθή επίηεπμε (reduced personal accomplishment).
• Αηηίεο: νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, εξγαζηαθή ή ρξνληθή πίεζε, ζύγθξνπζε αμηώλ,
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
• πκπηώκαηα: ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα πγείαο, ςπρνινγηθέο θαη ςπρηθέο
δηαηαξαρέο, θαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξνβιήκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο – Επηξξνή
ζην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ζηελ επηρείξεζε

• Αληηκεηώπηζε θαηλνκέλνπ: Μέηξα θαη από ην ίδην ην άηνκν θαη από ηηο επηρεηξήζεηο Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
• MBI (Maslach Burnout Inventory) – Εξγαιείν Μέηξεζεο ηεο Εμνπζέλσζεο

Δμνπζέλωζε ζε θνηηεηέο
• Η «δνπιεηά» ηνπ θνηηεηή ραξαθηεξίδεηαη από πςειέο
απαηηήζεηο θαη κεησκέλν έιεγρν, θαηάζηαζε ηθαλή λα
νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε
Cotton et al. (2002)

• Αηηίεο: κειέηε, εθπόλεζε εξγαζηώλ, πξνζεζκίεο, εμεηαζηηθή
πεξίνδνο, πνιιέο ώξεο παξαθνινπζήζεσλ ζηηο ζρνιέο,
θνηλσληθή αιιά θαη νηθνλνκηθή πίεζε
• πκπηώκαηα: Έιιεηςε δέζκεπζεο θαη θηλήηξσλ, ηάζε λα
παξαηήζνπλ ην παλεπηζηήκην, άγρνο, ρακειή απηνεθηίκεζε,
δύζθνιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αδπλακία απόδνζεο
• Πξαθηηθή άζθεζε

Δξγαζηαθή Γέζκεπζε
• «Μηα ζεηηθή, ηθαλνπνηεηηθή θαη ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία θαηάζηαζε ηνπ κπαινύ
πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ζθξίγνο, αθνζίσζε θαη πξνζήισζε»
(Gonzalez-Roma et al., 2006)

• 2 ζεσξίεο:

α) Από ηελ Christina Maslach,
β) Από ηνλ Wilmar B. Schaufeli θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ

• Τξεηο ζπληζηώζεο ηεο δέζκεπζεο: θξίγνο (vigor), αθνζίωζε (dedication) θαη
απνξξόθεζε (absorption)

• UWES (Utrecht Work Engagement Scale) – Εξγαιείν κέηξεζεο ηεο δέζκεπζεο

Γέζκεπζε ζε θνηηεηέο
• Οη δεζκεπκέλνη θνηηεηέο ραξαθηεξίδνληαη από κηα
δύλακε θαη ελέξγεηα ηελ νπνία επελδύνπλ ζηηο
ζπνπδέο ηνπο, ζεσξνύλ όηη νη αθαδεκατθέο
ππνρξεώζεηο έρνπλ λόεκα θαη ζθνπό θαη είλαη
ζπλερώο ζπγθεληξσκέλνη ζηηο ζπνπδέο ηνπο ρσξίο
ηίπνηα λα ηνπο απνζπά ηελ πξνζνρή
(Schaufeli & Bakker, 2004)

• Πξαθηηθή άζθεζε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έξεπλα
• MBI-SS (Maslach Burnout
Inventory-Student Survey)
• UWES-SS (Utrecht Work
Engagement Scale-Student
Survey)
• PANAS (Positive and Negative
Affect Schedule)

• πιινγή Δξωηεκαηνινγίωλ:
Απξίιην έσο Ινύλην ηνπ έηνπο 2014
• Αξηζκόο Δξωηεκαηνινγίωλ: Από
ηα 250 πνπ κνηξάζηεθαλ κόλν ηα 219
ηειηθά θξίζεθαλ θαηάιιεια
• Γηαλνκή εξωηεκαηνινγίωλ: Σην
ρώξν ησλ δπν παλεπηζηεκίσλ

• Υξόλνο πκπιήξωζεο: 10-15 ιεπηά

• Σηαηηζηηθό παθέην SPSS 20

• Καηά ηε δηαλνκή ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ δόζεθαλ όιεο νη
απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο

Γείγκα – Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά
• Φύιν: Άλδξεο (22 άηνκα) – Γπλαίθεο (197 άηνκα) – ύλνιν: 219 θνηηεηέο
• Ηιηθία: 18-24

• ρνιή:

α) Παηδαγσγηθό Τκήκα (129 θνηηεηέο)
β) Τκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (90 θνηηεηέο)

• Έηε θνίηεζεο: 1ν – 6ν
• Καηάζηαζε Φνίηεζεο: α) Φνηηεηήο / ηξηα (158 άηνκα)
β) Φνηηεηήο / ηξηα θαηά ηε δηάξθεηα πξαθηηθήο άζθεζεο (61
άηνκα)

• Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα:

α) 0-2,
β) 3-5,
γ) 6-8,
δ) 9 θαη πάλσ

Αμηνπηζηία Δξωηεκαηνινγίνπ
Πίλαθαο 1 – Γείθηεο εζωηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach alpha
Μεηαβιεηέο

Cronbach Alpha

πλνιηθή εξγαζηαθή δέζκεπζε

0.91

θξίγνο

0.85

Αθνζίωζε

0.85

Απνξξόθεζε

0.79

πλνιηθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλωζε

0.67

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε

0.85

Απνπξνζωπνπνίεζε

0.88

Πεξηνξηζκέλε πξνζωπηθή επίηεπμε

0.82

ύλνιν ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάηωλ

0.60

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα

0.79

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα

0.68

Αλάιπζε Απνηειεζκάηωλ (I) – Δμνπζέλωζε θαη
Γέζκεπζε θνηηεηώλ
Πίνακαρ 2 - Μέζη όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ εξοςθένωζηρ και ηηρ δέζμεςζηρ και T-test
Φοιηηηέρ Παιδαγωγικού

Φοιηηηέρ Τμήμαηορ Αγγλικήρ

Τμήμαηορ

Γλώζζαρ και Φιλολογίαρ

T-TEST

Μ.Ο

Τ.Α

Μ.Ο

Τ.Α

t

p

Σςναιζθημαηική Εξάνηληζη

2.89

1.32

3.00

1.40

-0.62

0.53

Κςνιζμόρ ή Αποπποζωποποίηζη

1.55

1.59

1.98

1.89

-1.82

0.069

4.00

1.13

3.77

1.19

1.40

0.16

Σθπίγορ

3.15

1.34

2.97

1.41

0.93

0.35

Αθοζίωζη

4.16

1.43

4.12

1.38

0.19

0.84

Αποππόθηζη

2.66

1.43

2.39

1.44

1.36

0.17

Σςνολική Εξοςθένωζη

2.97

0.73

3.04

0.74

-0.64

0.52

Σςνολική Δέζμεςζη

3.37

1.20

3.22

1.26

0.91

0.36

Πεπιοπιζμένη Πποζωπική
Επίηεςξη

Αλάιπζε Απνηειεζκάηωλ (ΙΙ) – Πξνβιεπηηθνί
Παξάγνληεο
ΔΞΟΤΘΔΝΩΗ – ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ

ΓΔΜΔΤΗ – ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ

• Σπλαηζζεκαηηθή Εμάληιεζε: Ώξεο
δηαβάζκαηνο /εξγαζίαο (β=0.15,
p=0.02) ηε κέξα θαη αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα (β=0.40, p=0.00)

• Σθξίγνο: Ώξεο
δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα
(β=2.57, p=0.011) θαη ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα

• Κπληζκόο: Αξλεηηθά πλαηζζήκαηα
(β=0.35, p=0.00)

• Αθνζίσζε: Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα
(β=7.98, p=0.00)

• Πεξηνξηζκέλε Πξνζσπηθή Επίηεπμε:
Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε
κέξα (β=0.29, p=0.00) θαη αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα (β= -0.23, p=0.001)

• Απνξξόθεζε: Ώξεο
δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα
(β=0.13, p=0.04) θαη ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα (β=0.46, p=0.00)

Αλάιπζε Απνηειεζκάηωλ (IΙI) - πζρεηίζεηο
Δμνπζέλωζεο θαη Γέζκεπζεο κε δεκνγξαθηθά
ΔΞΟΤΘΔΝΩΗ

ΓΔΜΔΤΗ

Πίλαθαο 3 – πζρεηίζεηο δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηηο

Πίλαθαο 4 - πζρεηίζεηο ηωλ δεκνγξαθηθώλ

δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλωζεο

ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο
δέζκεπζεο

Πεξηνξηζκέλε
Εμάληιεζε

Κπληζκόο

Πξνζσπηθή
Επίηεπμε

Σθξίγνο

Αθνζίσζε

Απνξξόθεζε

Έηνο Φνίηεζεο

0.01

0.05

-0.005

Έηνο Φνίηεζεο

0.08

0.10

0.32**

Ηιηθία

-0.03

0.004

0.04

Ηιηθία

-0.03

-0.01

0.18**

0.08

0.11

0.31**

Ώξεο

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο
0.21**
ηε κέξα

-0.02

0.23**

δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο
ηε κέξα

Αλάιπζε Απνηειεζκάηωλ (IV) - πζρεηίζεηο
Δμνπζέλωζεο, Γέζκεπζεο θαη πλαηζζεκάηωλ
Πίνακαρ 5 - Σςζσεηίζειρ εξοςθένωζηρ, δέζμεςζηρ και ζςναιζθημάηων

1

2

3

4

5

6

7

1) Σςναιζθημαηική Εξάνηληζη

1

2) Κςνιζμόρ

0.44**

1

-0.13*

-0.50**

1

4) Σθπίγορ

-0.16*

-0.43**

0.67**

1

5) Αθοζίωζη

-0.18**

-0.68**

0.65**

0.61**

1

6) Αποππόθηζη

0.00

-0.33**

0.59**

0.75**

0.57**

1

7) Απνηηικά Σςναιζθήμαηα

0.41**

0.33**

-0.17**

-0.18**

-0.19**

-0.11

1

8) Θεηικά Σςναιζθήμαηα

-0.095

-0.44**

0.63**

0.53**

0.52**

0.52**

-0.11

8

3) Πεπιοπιζμένη Πποζωπική
Επίηεςξη

1

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα (Ι)
• Τε κεηαβιεηή ηνπ θύινπ δελ ηε ρξεζηκνπνηήζακε ζηηο
αλαιύζεηο καο ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ αλδξηθνύ
πιεζπζκνύ
Οη δπν απηέο ζρνιέο δελ απνηεινύλ
ηελ πξώηε επηινγή ησλ αλδξώλ ζπνπδαζηώλ
• Οη δπν ζρνιέο δελ παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμύ
ηνπο νπόηε ηειηθά ηηο εμεηάζακε ζαλ ζύλνιν θαη όρη σο δπν
μερσξηζηέο νκάδεο
• Δελ ππάξρνπλ πνιιέο αλάινγεο έξεπλεο εληόο ηνπ
Ειιαδηθνύ ρώξνπ
Πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο
βηβιηνγξαθίαο

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα (ΙΙ)
• Οη θνηηεηέο ηειηθά κπνξεί λα ππνθέξνπλ από εμνπζέλσζε ή λα
ραξαθηεξίδνληαη από δέζκεπζε – Χακειά επίπεδα εμνπζέλσζεο
θαη κέηξηα επίπεδα δέζκεπζεο ησλ θνηηεηώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ
ηκήκαηνο θαη κέηξηα επίπεδα εμνπζέλσζεο θαη δέζκεπζεο ησλ
θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο
• Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ώξεο δηαβάζκαηνο / εξγαζίαο ηε κέξα
Οη δπν κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ
ηελ εμνπζέλσζε
• Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ώξεο δηαβάζκαηνο / εξγαζίαο ηε κέξα
Οη δπν κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηε
δέζκεπζε

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα (ΙΙΙ)
• Θεηηθή ζπζρέηηζε σξώλ δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα κε ηελ
εμάληιεζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε
• Θεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ έηνπο θνίηεζεο, ηεο ειηθίαο θαη ησλ σξώλ
δηαβάζκαηνο /εξγαζίαο ηε κέξα κε ηελ απνξξόθεζε
• Αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δέζκεπζεο θαη
ηεο εμνπζέλσζεο
Έλλνηεο αληίζεηεο - Αλακελόκελε
παξαηήξεζε
• Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
Θεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο
δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο
δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο

• Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα
Θεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο
δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο
δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο

Ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή σας!

