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Δπραξηζηίεο 

 

Έλα ππέξνρν ηαμίδη δπν ρξφλσλ έθηαζε ζην ηέινο ηνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ήηαλ κηα εκπεηξία γεκάηε 

ζεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη δπζθνιίεο πνπ φια κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζθέξνπλ γλψζεηο θαη 

ζε θάλνπλ απηφ πνπ είζαη. Καη παξφιν πνπ ην θχξην κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γίλεηαη απφ 

ζέλα ην ίδην θαη ζε βνεζά λα θαηαιάβεηο ηηο γλψζεηο ζνπ, ηηο ηθαλφηεηεο ζνπ, ηηο 

δπλάκεηο ζνπ θαη ηηο αληνρέο ζνπ πάληα θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή ε βνήζεηα 

πνπ παίξλεηο απφ ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη γχξσ ζνπ, είηε αθνξνχλ ην θνληηλφ ζνπ 

πεξηβάιινλ είηε ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιήο ζνπ είηε νπνηαδήπνηε άηνκα 

κπνξνχλ λα θαλνχλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη. 

 Έηζη, ζην ζεκείν απηφ ζα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θχξην Anthony Jude Montgomery πνπ βξηζθφηαλ δίπια κνπ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα θαη κε ηα θαίξηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηεπθφιπλε ην έξγν κνπ, 

αιιά θαη ήηαλ πάληνηε παξψλ φπνηε είρα αλάγθε ηε βνήζεηα ηνπ. Βέβαηα έλα κεγάιν 

επραξηζηψ νθείισ θαη ζηνπο δπν επφπηεο θαζεγεηέο, θ. Βαιθάλν Δπζχκην θαη 

ηπεηάλνπ Αζελά, πνπ αθηέξσζαλ αξθεηφ απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο σο κέιε ηεο 

ηξηκειήο επηηξνπήο θαη παξφιν πνπ ηειηθά δελ δήηεζα ηε βνήζεηα ηνπο, μέξσ, πσο ζα 

ήηαλ πάληα εθεί φπνηε ρξεηαδφκνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπο. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηνλίζσ φηη απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία δελ ζα 

πξνρσξνχζε πνιχ, αλ νη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο αιιά θαη ηνπ Σκήκαηνο 

ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο δελ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα κνπ θαη λα απαληήζνπλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο δφζεθαλ. Θα ήηαλ 

κεγάιε παξάιεηςε απφ πιεπξάο κνπ επνκέλσο λα κελ αλαθεξζψ ζε απηά ηα άηνκα θαη 

λα κελ ηα επραξηζηψ θαζψο ε ζπκβνιή ηνπο ππήξμε θαίξηα. 

Σέινο, φζν ζεκαληηθή είλαη ε πξαθηηθή βνήζεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο 

κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, άιιν ηφζν απαξαίηεηε είλαη θαη ε ςπρνινγηθή βνήζεηα 

θαη ε αίζζεζε φηη έρεηο πάληα θνληά ζνπ δηθά ζνπ άηνκα λα ζνπ ζπκπαξαζηαζνχλ αλ 

πνηέ ληψζεηο φηη νη δπλάκεηο ζνπ ζε εγθαηαιείπνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ νθείισ έλα 

ηεξάζηην επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ, ζηνλ άληξα κνπ, αιιά θαη ζε άηνκα ηνπ 

θνληηλνχ κνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ήηαλ πάληα δίπια κνπ φπνηε ηα ρξεηαδφκνπλ θαη πνπ 

κνπ πξφζθεξαλ απιφρεξα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο, δίλνληαο κνπ 

θνπξάγην θαη δχλακε. 
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Πεξίιεςε 

 

Σφζν ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε φζν θαη ε εξγαζηαθή δέζκεπζε αθνξνχλ 

θαηλφκελα πνπ αξρηθά εληνπίζηεθαλ ζε εξγαδφκελα άηνκα. Ωζηφζν κε ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ άξρηζαλ λα αθνξνχλ θαη άιινπο ηνκείο, φπσο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο θνηηεηέο. Με βάζε απηή ηελ πεξίπησζε μεθίλεζε θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 219 θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

ηκήκαηνο θαη ηνπ ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο θαη επηδίσθε λα εξεπλήζεη ηξεηο ππνζέζεηο-ζηφρνπο. πγθεθξηκέλα, α) 

αλ νη θνηηεηέο ησλ δπν απηψλ ζρνιψλ ππνθέξνπλ απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

αλ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία εξγαζηαθήο δέζκεπζεο, β) αλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα θαη πψο, 

θαη γ) πνηα ε ζρέζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εξγαζηαθήο δέζκεπζεο θαη 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα εξσηεκαηνιφγηα Maslach Burnout Inventory – Student Survey 

(MBI-SS) γηα ηε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, Utrecht Work Engagement 

Scale – Student Survey (UWES-SS) γηα ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS) γηα ηε κειέηε ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ.  

ζνλ αθνξά ην Παηδαγσγηθφ ηκήκα θαη ηελ εμνπζέλσζε, ν κέζνο φξνο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θάλεθε λα είλαη ζε ρακειφ επίπεδν ελψ ν κέζνο 

φξνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δέζκεπζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θπκαηλφηαλ ζε κέηξην 

επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, ηα πνζνζηά εμνπζέλσζεο θαη δέζκεπζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ήηαλ ζε κέηξην επίπεδν. Σν γεγνλφο φκσο 

φηη έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε παξαηεξήζακε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δπν απηέο ζρνιέο θαη γεληθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, καο 

ψζεζε λα ηηο κειεηήζνπκε σο ζχλνιν θαη φρη σο δπν μερσξηζηέο νκάδεο. 

Έηζη, απηφ πνπ παξαηεξήζακε έπεηηα απφ ηηο αλαιχζεηο καο είλαη φηη 

αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

εμνπζέλσζε παξαηεξνχκε φηη θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο επεξεάδνληαη 

θαη κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ ζηελ εμάληιεζε θαη 

ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηε κεηαβιεηή ησλ σξψλ 

δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα. Οη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα κάιηζηα 
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ζπζρεηίδνληαη κε ηε δηαζηάζε ηεο εμάληιεζεο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο 

επίηεπμεο. Απφ ηελ άιιε, αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο, ηφζν ην ζθξίγνο 

φζν θαη ε αθνζίσζε θαη ε απνξξφθεζε επεξεάδνληαη θαη πξνβιέπνληαη απφ ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα φπσο επίζεο ζπκβαίλεη ζην ζθξίγνο θαη ηελ απνξξφθεζε κε ηηο ψξεο 

δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα. Σέινο, νη  ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα, ε 

ειηθία θαη  ην έηνο θνίηεζεο ζπζρεηίδνληαη κε ηε δηάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο.  

Αλάκεζα ηψξα ζηελ εμνπζέλσζε, ηε δέζκεπζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

παξαηεξνχκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθξίγνο 

θαη ηελ αθνζίσζε θαη ζεηηθή κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο θπληζκφο έρεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε θαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο θαζψο θαη κε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα αιιά παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Η 

πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

δέζκεπζεο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ αξλεηηθά κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Σέινο, φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ελψ κφλν ην ζθξίγνο θαη ε αθνζίσζε ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηηεηέο, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, εξγαζηαθή δέζκεπζε, 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εξσηεκαηνιφγην επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

εξγαζηαθήο δέζκεπζεο θαη ζπλαηζζεκάησλ 

Abstract 

 

At the beginning, both burnout and work engagement were two concepts which 

referred to working people. As the time has passed they also referred to other fields, like 

education and more specific to college students. That was the reason why this research 

started. The sample was 219 university students of School of Primary Education and 

English School of Thessaloniki and there were three goals. a) If the university students 

are characterized from burnout and work engagement, b) if the demographic factors and 

emotions affect and predict burnout and work engagement and how, c) if burnout, work 

engagement and positive and negative affectivity are closely related. For our purpose, 

we used three questionnaires, Maslach BurnoutI nventory – Student Survey (MBI-SS), 

Utrecht Work Engagement Scale – Student Survey (UWES-SS), and Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS). 
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The research has shown that, in the School of Primary Education the burnout’s 

levels were low while engagement was in a middle level. In the English School the 

burnout’s and engagement’s levels were somewhere in the middle. However, the fact 

that after our analysis we found out that there weren’t any significant differences 

between our schools we decided to consider our students as a whole entity and not as 

two different groups. So, as far as the demographic characterististic, negative emotions 

and burnout concerned we noticed that all three dimensions were affected and could be 

predicted by the negative emotions while the same could be happened to exhaustion and 

reduced personal accomplishment by times of reading/working per day. Moreover, 

exhaustion and reduced personal accomplishment were positively correlated to times of 

reading/working per day. On the other hand, focusing on engagement we observed that 

vigor, dedication and absorption were affected and could be predicted by positive 

emotions while the same could be happened to vigor and absorption also by times of 

reading/working per day. In the end, age, year of study and times of reading/working 

per day were correlated to the dimension of absorption.  

Furthemore, among burnout, engagement and emotions we noticed that 

emotional exhaustion was negatively correlated to vigor and dedication and positively 

correlated to negative emotions. Cynicism was negatively correlated to all dimensions 

of engagement and positive emotions but positively correlated to negative emotions. 

Reduced personal accomplishment was positively correlated to vigor, dedication, 

absorption and positive emotions but negatively correlated to to negative emotions. In 

the end, all engagement’s dimensions were positively correlated to positive emotions 

while vigor and dedication are negatively correlated to negative emotions.  

Key words: university student, burnout, work engagement, positive and 

negative emotions, MBI-SS, UWES-SS and PANAS 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε (Burnout) 

 

1.1.1  Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Δπαγγεικαηηθή Δμνπζέλσζε. Μηα έλλνηα πνπ κέξα κε ηε κέξα θάλεη ηελ 

παξνπζία ηεο αθφκε πην έληνλε ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. «Δίλαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο εξγαζηαθνχ άγρνπο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξφληα θαη 

πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκβαίλεη αξρηθά ζε άηνκα κε πςειά θίλεηξα» (Schaufeli & Buunk, 1996: 317). πσο 

δειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ζχλδξνκν ην νπνίν 

πξνθαιείηαη απφ ηελ εξγαζία θαη ηε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, κηιάκε 

επνκέλσο γηα έλα εξγαζηαθφ ζηξεο. Σν άηνκν φληαο θνπξαζκέλν θαη πηεζκέλν απφ ηνλ 

θφξην εξγαζίαο ή απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ληψζεη φηη 

έρεη θηάζεη ζε έλα ηέικα, ζε ζεκείν πνπ δελ κπνξεί πιένλ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο. χκθσλα κε ηνπο Chakraborty & Chatterjee & Chaudhury (2012) ιέγνληαο 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ελλννχκε κηα «θαηάζηαζε θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο ε νπνία ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνιχ 

πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ζπλερνχο άγρνπο» (ζει. 119).  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμνπζέλσζε νη Maslach et al. (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζχλδξνκν αλαπηχρζεθε ζε δχν θάζεηο. Η πξψηε θάζε θαιχπηεη 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 φπνπ έρνπκε θαη ηα πξψηα άξζξα γξακκέλα απφ ηνλ 

Freudenberger θαη ηελ Maslach. ηε θάζε απηή πάλησο δελ έρνπκε κεγάιε αλάπηπμε 

ηεο έξεπλαο. ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ νλνκαζία ηνπ 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ρψξν εξγαζίαο. Η δεχηεξε θάζε εθηείλεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980. Σελ πεξίνδν απηή ηα πάληα ζηελ έξεπλα εμειίζζνληαη. Γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθή 

θαη εκπεηξηθή, ππάξρεη πξνζπάζεηα επηθέληξσζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

αλαπηχζζεηαη απφ ηηο Maslach & Jackson (1981) ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

εμνπζέλσζεο, ην MBI (Maslach Burnout Inventory), πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη θαη ην πην 

δηαδεδνκέλν θαη αμηφπηζην. 
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Αο μεθηλήζνπκε φκσο απφ ηελ αξρή.  Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ή Burnout Syndrome φπσο είλαη επίζεο γλσζηφ, είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. 

Ο πξψηνο πνπ έθαλε ιφγν γηα απηή ήηαλ ν ςπρνιφγνο Herbert Freudenberger, φπνπ ην 

1975 έγξαςε θαη ην πξψην ηνπ άξζξν γηα ην λέν απηφ θαηλφκελν. Ο ίδηνο κάιηζηα 

ππήξμε ζχκα ηεο εμνπζέλσζεο δχν θνξέο γεγνλφο πνπ ηνλ πξνθάιεζε λα αλαθεξζεί ζε 

απηφ ην δήηεκα (Schaufeli et al., 2008). Η αξρηθή αλαθνξά ηνπ ζηνλ φξν 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έγηλε γηα λα πεξηγξάςεη «ην αίζζεκα απνηπρίαο θαη 

εμάληιεζεο ζε άηνκα πνπ απαζρνινχληαλ ζε νξγαληζκνχο, ην νπνίν ήηαλ απνηέιεζκα 

ηνλ κέηξησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε ελέξγεηα, πξνζπάζεηα θαη πξνζφληα» (Chakraborty & 

Chatterjee & Chaudhury, 2012: 119). 

Έπεηηα ε ζθπηάιε πέξαζε ζηε Christina Maslach νη ηδέεο ηεο νπνίαο είλαη θαη νη 

πην δηαδεδνκέλεο. Η Maslach παξνπζίαζε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζαλ έλα 

«ζχλδξνκν ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, απνπξνζσπνπνίεζεο θαη πεξηνξηζκέλεο 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο πνπ ζπκβαίλεη ζε άηνκν πνπ εξγάδνληαη κε άιιν άηνκα» 

(Maslach & Jackson, 1984: 134). Ο ιφγνο κάιηζηα πνπ πηνζεηήζεθε αξρηθά ν φξνο 

«burnout» ήηαλ γηαηί απηφ έδηλε ζηα άηνκα πνπ ππέθεξαλ απφ εμνπζέλσζε κηα άλεζε 

θαη εξεκία λα κηινχλ γηα ην πξφβιεκα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηνπο βνεζνχζε λα κελ 

ληξέπνληαη γηα απηφ (Maslach & Jackson, 1984). ηελ ζπλέρεηα ν φξνο απηφο 

παγηψζεθε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη κέρξη ζήκεξα.  

πσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα φκσο, ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

αξρηθά ήηαλ κηα «αθεξεκέλε έλλνηα ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη κηα βάζε γηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε νχηε γηα ην 

πξφβιεκα νχηε γηα ηηο ιχζεηο ηνπ». (Nelson, 2005: 43). H Maslach φκσο, κφλε ηεο ή κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ζπλέρηζε λα αζρνιείηαη επίκνλα κε ην ζέκα θαη λα ην κειεηά 

ζπλερψο, αλαθαιχπηνληαο λέα δεδνκέλα, εκπινπηίδνληαο ην θαη δηεπξχλνληαο ην ζε 

ηνκείο πέξαλ ηεο εξγαζίαο, φπσο απηφλ ηεο εθπαίδεπζεο. Παξφιν φκσο πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο θαη ηνπο έρεη πξνθαιέζεη λα 

αζρνιεζνχλ καδί ηνπ, νη έξεπλεο θαη αλαθνξέο ηεο Maslach είλαη νη πην γλσζηέο θαη 

πην αληηπξνζσπεπηηθέο. Η Maslach κάιηζηα καδί κε ηελ Jackson ην 1981 ήηαλ απηέο 

πνπ παξνπζίαζαλ ην MBI (Maslach Burnout Inventory), εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

κέηξεζε ηεο εμνπζέλσζεο, πνπ ζπλερίδεη αθφκε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη είλαη κάιηζηα 

θαη ην πην έγθπξν, παξφιν πνπ θαηά θαηξνχο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη θαη άιια 

αλη’ απηνχ. 
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Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα πξφβιεκα 

ζεκαληηθφ πνπ αθνξά φινπο καο θαη είκαζηε φινη επηξξεπείο, θαζψο ε εξγαζία κε ηελ 

νπνία ζρεηίδεηαη, είλαη έλαο ηνκέαο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ πνπ θαιχπηεη ην 1/3 ηεο 

εκέξαο ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. ια ηα πξνβιήκαηα θαη νη δπζάξεζηεο επηπηψζεηο 

ηνπ ππήξμε ν ιφγνο πνπ πιήζνο εξεπλεηψλ απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ ηαιαηπσξεί 

θαζεκεξηλά νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. 

 

1.1.2 Οη ηξεηο ζπληζηώζεο ηνπ ζπλδξόκνπ 

 

πσο ηνλίζηεθε θαη λσξίηεξα, ε Christina Maslach είλαη έλα απφ ηα άηνκα πνπ 

κειέηεζε δηεμνδηθά ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θάλνληαο πιήζνο 

δηαπηζηψζεσλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μηα απφ απηέο είλαη ε αλαθνξά ζην 

γεγνλφο, φηη ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ζπληζηψζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο έλα είδνο νκπξέιαο θάησ απφ ηε ζθηά ηεο 

νπνίαο μεηπιίγεηαη νιφθιεξν ην ζχλδξνκν. Αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε (emotional exhaustion), ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε ή θπληζκφ 

(depersonalization or cynicism) θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε (reduced 

personal accomplishment).  

Η ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζεσξείηαη ν ππξήλαο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

νπφηε θαη ην πην ζεκαληηθφ θαη θαίξην ζηνηρείν απφ ηα ηξία. πσο ηνλίδνπλ θαη νη 

Maslach & Jackson (1981), «έλα ζεκείν θιεηδί ηνπ ζπλδξφκνπ, είλαη ηα έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο» (ζει. 99).  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα 

πσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ απφ burnout ην πξψην πξάγκα πνπ 

δειψλνπλ φηη ηνπο ραξαθηεξίδεη είλαη έλα είδνο εμάληιεζεο. πγθεθξηκέλα, ν 

εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη έληαζε θαη άγρνο θαζψο θαη ηηο αληνρέο ηνπ κεησκέλεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη ηα ςπρηθά απνζέκαηα λα αζρνιεζεί κε νηηδήπνηε θαη λα ζέιεη 

λα ηα παξαηήζεη φια γηαηί ληψζεη φηη νη απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπ μεπεξλνχλ πιένλ 

θαηά πνιχ ηηο δπλάκεηο ηνπ. Ο εξγαδφκελνο δειαδή δελ δηαζέηεη πιένλ ηελ απαξαίηεηε 

ελέξγεηα είηε πξφθεηηαη γηα ζσκαηηθή, είηε γηα ςπρηθή είηε γηα ζπλαηζζεκαηηθή πνπ ζα 

ηνλ σζήζεη λα αζρνιεζεί κε ππνρξεψζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Παξφιν απηά, αλ θαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ε ίδηα ε Maslach ηνλίδεη 
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πσο δελ είλαη ε κφλε ζπληζηψζα ηνπ ζπλδξφκνπ αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο. Δηδάιισο, 

«δελ ππήξρε ιφγνο λα νλνκάδεηαη ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αιιά ζα 

νλνκαδφηαλ απιά εμάληιεζε». (Nelson, 2005: 43) 

Καηά ηελ απνπξνζσπνπνίεζε ή θπληζκφ, ην άηνκν ράλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

γίλεηαη ζθιεξφ ηφζν απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ φζν θαη απέλαληη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη. Πξνζπαζεί λα θξαηήζεη κηα 

απφζηαζε απφ φινπο, ίζσο γηαηί ηνπο ζεσξεί ππεχζπλνπο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, κε απνηέιεζκα λα ηνπο αληηκεησπίδεη κε εληειψο ιαλζαζκέλν θαη θπληθφ 

ηξφπν. Η απφζηαζε απηή βέβαηα δελ αθνξά κφλν ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ αιιά θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο ηνπ. H 

απφζηαζε κάιηζηα απηή, ζχκθσλα κε ηνπο Maslach & Schaufeli & Leiter (2001) είλαη 

ε άκεζε αληίδξαζε ζηελ εμάληιεζε θαζψο έπεηηα απφ έξεπλεο πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο βξέζεθε φηη ε ζρέζε κεηαμχ εμάληιεζεο θαη 

απνπξνζσπνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή. Έηζη, ην άηνκν απνδίδεη ην ιηγφηεξν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ αληί γηα ην κέγηζην κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ηφζν ζην ίδην φζν θαη ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απαζρνιείηαη.  

Η αίζζεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο είλαη ην ηξίην ζεκείν πνπ 

ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν πνπ ππνθέξεη απφ επαγγεικαηηθή εμάληιεζε θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αληθαλφηεηα, κε παξαγσγηθφηεηα. Δληνπίδεηαη ζηε κεησκέλε 

εηθφλα πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν άηνκν θάλνληαο κηα 

απηναμηνιφγεζε θαη απηνθξηηηθή ληψζεη φηη πιένλ δελ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ζηε 

δνπιεηά ηνπ, δελ έρεη ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο πνπ είρε ζην παξειζφλ, δελ απνδίδεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζε πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή 

επίηεπμε θάλνληάο ηνλ έηζη λα ληψζεη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο θαη παξαγσγηθφο. 

Πάλησο, γηα ηνπο Maslach & Schaufeli & Leiter (2001) ηα ηξία απηά ζηνηρεία 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Η εμάληιεζε θαη ε απνπξνζσπνπνίεζε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα αηζζάλεζαη 

απνηειεζκαηηθφο φηαλ είζαη εμαληιεκέλνο ή βνεζάο άηνκα πνπ ζνπ είλαη αδηάθνξα. 
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1.1.3 Αηηίεο εκθάληζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Καζψο ηα ρξφληα πεξλάλε θαη ε θνηλσλία εμειίζζεηαη πιήζνο αιιαγψλ θάλνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ εκθάληζε ηνπο. Η παγθνζκηνπνίεζε, νη λέεο νηθνλνκηθέο αιιά θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ε λέα ηάμε πξαγκάησλ είλαη αηηίεο πνπ θέξλνπλ ηφζεο αιιαγέο. 

Οη αιιαγέο φκσο απηέο ζπλεπάγνληαη θαη αχμεζε ησλ αλαγθψλ κε απνηέιεζκα 

πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα απφ ην θάζε άηνκν ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ξαγδαίεο απηέο εμειίμεηο. 

Έλα ηνκέαο πνπ επεξεάδεηαη ζπλήζσο έληνλα είλαη απηφο ηεο εξγαζίαο. Οη  

κεγάιεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, ε ζπλερήο αλάγθε απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο εμειίμεηο, ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο αιιά θαη νη 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εθεί, απνηεινχλ αηηίεο εκθάληζεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο θαζψο ην άηνκν θάλεη έληνλε πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζε φια φζα 

ηνπ επηβάιινληαη, κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή λα θηάζεη ζηα φξηα ηνπ θαη λα 

θαηαξξεχζεη. Μάιηζηα ηελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ πιήζνο ζπγγξαθέσλ, φπσο ε 

Zhang (2014) πνπ πηζηεχεη φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί ζπκπεξηθνξηθή 

αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηε δηαξθή πίεζε, νη Montero – Marín et al. (2013) 

πνπ δειψλνπλ φηη ην ζχλδξνκν είλαη απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε ρξφληα εξγαζηαθή 

πίεζε αιιά θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ αιιά θαη νη Jung & 

Kim (2012) πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ππεξθφξησζε θαη ε ρξνληθή πίεζε απμάλνπλ ηα 

επίπεδα εμνπζέλσζεο. πκπεξαίλνπκε επνκέλσο φηη ε πίεζε, είηε πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δνπιεηά είηε είλαη ρξνληθή, απνηειεί κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο θαη πην πηζαλέο αηηίεο εκθάληζεο burnout. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο είλαη νη 

αμίεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ ραιηλαγσγεζεί. ε θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθέο φκσο ν 

θαζέλαο καο έρεη θάπνηεο λα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ. Αμίεο φκσο ππάξρνπλ θαη ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Πάλσ ζε απηέο κάιηζηα βαζίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

αιιά θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. πκβαίλεη πνιιέο θνξέο φκσο νη αμίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ζέινπλ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

λα αθνινπζνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί έληνλα πξνβιήκαηα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα αθνινπζνχλ ηα ζέισ ηεο 

επηρείξεζεο ελάληηα ζηα δηθά ηνπο ζέισ κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη ζπλερψο κηα 

έληνλε πίεζε ε νπνία κε ηνλ θαηξφ ζα επηθέξεη ηελ εμνπζέλσζε. Τπάξρεη δειαδή κηα 
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ζχγθξνπζε αμηψλ αλάκεζα ζηηο αμίεο ηνπ θάζε αηφκνπ κε απηέο πνπ ζέιεη ε επηρείξεζε 

λα πξνσζήζεη. Γηα θάπνηνπο κάιηζηα ε ζχγθξνπζε απηή είλαη απφ ηηο πην θχξηεο αηηίεο 

εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ, φπσο ζηνπο Leiter & Maslach (2004) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ε ζχγθξνπζε αμηψλ κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη επηρείξεζεο είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε.  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ην πεξηβάιινλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Αλεπαξθείο 

ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο (Beheshtifar & Omidvar, 2013), απνκφλσζε (Atkinson, 2005) 

θαη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζηε δνπιεηά πνπ θάλεη ην άηνκν δπζηπρηζκέλν θαη αλίθαλν 

λα απνδψζεη ηα δένληα (Arslan& Acar, 2013) έρνπλ δπζηπρψο δπζάξεζηα 

απνηειέζκαηα. ια ηα παξαπάλσ βέβαηα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην άηνκν θαη ζε 

έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή θαη φρη κφλν γηα ηελ εξγαζία. 

Βιέπνπκε επνκέλσο φηη νη αηηίεο πνπ είλαη ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη πνιιέο θαη ζρεηίδνληαη είηε κε πεξηβαιινληηθέο, 

είηε κε νξγαλσζηαθέο, είηε κε πξνζσπηθέο, είηε κε νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο. Απφ φπνπ 

θαη αλ πξνέξρνληαη φκσο, νη επηπηψζεηο ηνπο είλαη ηεξάζηηεο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ. 

1.1.4 πκπηώκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

Σν γεγνλφο φηη ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θαη ίζσο επηθίλδπλν θαηλφκελν αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πιήζνο ζπλεπεηψλ 

ηνπ ζηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ απηφ. Με βάζε ηα φζα ήδε αλαθέξζεθαλ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα ζπκπηψκαηα, είηε επεξεάδνπλ ην ίδην ην άηνκν ζπλαηζζεκαηηθά, 

ςπρνινγηθά αιιά θαη ζσκαηηθά, είηε ηηο ζρέζεηο ηνπ απέλαληη ζε ζπλαδέιθνπο θαη 

άηνκα κε ηα νπνία επηθνηλσλεί, είηε απέλαληη ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεηαη. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Maslach & Leiter (2008) θαη φζνλ αθνξά ηα 

ζπκπηψκαηα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν νη ίδηνη αλαθέξνπλ φηη ην ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζπλδέεηαη κε πνλνθεθάινπο, γαζηξεληεξνινγηθέο 

δηαηαξαρέο, κπτθή έληαζε, ππέξηαζε, θξπνινγήκαηα θαη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν. Δίλαη 

έλα είδνο ςπρηθήο δηαηαξαρήο κε ζπκπηψκαηα θνηλά κε απηά ηεο εξγαζηαθήο 

λεπξαζζέλεηαο, φπσο εμάληιεζε ή θφπσζε, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη κεησκέλε εξγαζηαθή απφδνζε. «Υξφληνη πφλνη ζηε κέζε, αλσκαιίεο ζε 
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νξκνληθά θαη ζπξσηδηθά ζέκαηα, ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο φπσο 

αυπλίεο θαη επηζεηηθφηεηα» (Nash, 2013:34) αιιά θαη εμάληιεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αθήλνληαο ην άηνκν επάισην ζε αζζέλεηεο αιιά θαη θαηάζιηςε (Colter & 

Wells, 2013) είλαη επίζεο πηζαλά. Δπηπξνζζέησο, ε αίζζεζε αληθαλφηεηαο θαη 

απνηπρίαο πνπ πξνθαιεί ην ζχλδξνκν κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε ρακειή 

απηνεθηίκεζε αιιά θαη ζε άγρνο. πκπηψκαηα δηέγεξζεο είλαη επίζεο πηζαλφ λα 

εκθαληζηνχλ φπσο ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη βίαηα μεζπάζκαηα (Schaufeli & Buunk, 

1996). Σέινο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ αιιά θαη ε πξνζσπηθή ηνπ δσή θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε λα 

απνηξαβερηεί απφ θίινπο αιιά θαη απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δσή γεληθά, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηε δεχηεξε ζπληζηψζα ηνπ ζπλδξφκνπ, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε 

(Beheshtifar & Omidvar, 2013). 

ε εξγαζηαθφ επίπεδν αλαθέξεηαη φηη ηα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο, κεησκέλε αθνζίσζε, απνπζία απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν αιιά θαη ηάζε 

απνρψξεζεο απφ ηε δνπιεηά (Maslach & Leiter, 2008). Η απνπζία κάιηζηα απφ ηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα θαζψο ιφγν γηα απηήλ 

θάλνπλ πιήζνο εξεπλεηψλ αλάκεζα ηνπο θαη νη Hallstena et al. (2011), νη νπνίνη έρνπλ 

γξάςεη άξζξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα παξνπζηάδνληαο ηελ απνπζία σο έλα απφ ηα 

πην πηζαλά ζπκπηψκαηα ηεο εμνπζέλσζεο. Φπζηθά, φια απηά αλακελφκελν είλαη λα 

νδεγνχλ ζε θπληζκφ, έιιεηςε ελέξγεηαο αιιά θαη θηλήηξνπ κε απνηέιεζκα κεησκέλε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ζηε δνπιεηά ηνπ. 

 Οη επηπηψζεηο επνκέλσο είλαη έληνλεο θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα επηξξνήο. 

Σφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη ε επηρείξεζε βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε αλ ην ζέκα 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηνπο πιεζηάζεη ζε απφζηαζε αλαπλνήο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα θαηάζηαζε πνπ αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα ε ζπλέρεηα ζα είλαη αθφκε πην 

επψδπλε. Κξίλεηαη νπφηε αλαγθαίν, αλ φρη απαξαίηεην, ην άηνκν λα γλσξίδεη ηί 

αληηκεησπίδεη θαη λα παίξλεη ηα κέηξα ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

δπζθνιίεο. 
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1.1.5   Αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

 χκθσλα κε ηνπο Maslach & Leiter (1999) ην θφζηνο ησλ δπζηπρηζκέλσλ 

ππαιιήισλ είλαη αξθεηά κεγάιν, έρεη δηπιή αξλεηηθή επηξξνή θαη επνκέλσο θαη 

απνηειέζκαηα. Δπηδξά ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ηνπο απαζρνινχλ, θαζψο ηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

απνδίδνπλ ην ειάρηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο αληί ηνπ ζπλφινπ απηψλ. Σν ζχλδξνκν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο επνκέλσο πξνθαιεί πνιιά θαη έληνλα πξνβιήκαηα 

θαζηζηψληαο  ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άθξσο απαξαίηεηε αιιά φρη θαη εχθνιε ππφζεζε.  

Σα κέηξα πνπ πξέπεη ζπλήζσο λα ιακβάλνληαη, είηε απηά αθνξνχλ ηελ πξφιεςε 

ηνπ ζπλδξφκνπ είηε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε 

πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δπν θαηεπζχλζεηο. Σφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, πνπ αλ παξαηεξήζνπλ φηη έρνπλ ζπκπηψκαηα πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ 

ψζηε λα ην αληηκεησπίζνπλ γηα λα κελ εμειηρζεί ζε ρξφλην πξφβιεκα πνπ ζα ηνπο 

βαζαλίδεη γηα θαηξφ, φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππφςε ηνπο απηφ ην δήηεκα θαη λα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζε θαη ζε θακηά πεξίπησζε 

λα κελ ζεσξνχλ φηη είλαη πξφβιεκα θαζαξά ηνπ εξγαδφκελνπ. Γελ πξέπεη λα 

απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ην πξφβιεκα θαη λα απνπνηνχληαη θάζε είδνπο επζχλε αιιά 

αληίζεηα λα ζπιινγίδνληαη φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο είλαη ίζσο απηέο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζε απηή ηε ζέζε. Βξίζθνληαο 

ιχζε ζε απηφ ην ζέκα βνεζνχλ ην θάζε άηνκν μερσξηζηά αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε, θαζηζηψληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη πάιη έηνηκνπο λα πξνζθέξνπλ ην 

θαιχηεξν γηα ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δελ πξέπεη λα 

είλαη εζηηαζκέλα κφλν ζην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ ην πεξηβάιινπλ, 

είηε πξφθεηηαη γηα πεξηβαιινληηθέο είηε γηα νξγαλσηηθέο. Πξέπεη λα επέξρνληαη αιιαγέο 

θαη ζην άηνκν θαη ζηελ επηρείξεζε. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν φκσο είλαη λα ππάξρεη γλψζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δθφζνλ ην 

άηνκν γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζα πξνζπαζεί λα παίξλεη 

ηα κέηξα ηνπ πξνιεπηηθά γηα λα κελ βξεζεί πνηέ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, αιιά θαη ζα 

κπνξεί λα αλαινγηζηεί ηη ηνπ ζπκβαίλεη αλ πνηέ έρεη ζπκπηψκαηα εμνπζέλσζεο ψζηε λα 

πξνζπαζήζεη λα ηα αληηκεησπίζεη. Έηζη, ζα ζψζεη θαη ηελ θαξηέξα ηνπ αιιά θαη ηελ 

πγεία ηνπ θαη ηα ζηειέρε ζα ζψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 
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Πιήζνο απφςεσλ έρνπλ εηπσζεί ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη γηα λα πξνιεθζεί ή λα αληηκεησπηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Ο Guillot 

(2013) ζε άξζξν ηνπ απαληά ζε απηφ ην ζέκα παξνπζηάδνληαο ηηο πηζαλέο θηλήζεηο πνπ 

ζα έθαλαλ ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζε αληίζηνηρν πξφβιεκα φπσο αθξηβψο νη ίδηνη ηηο 

πεξηγξάθνπλ. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη φηη ε ζεηηθή ελίζρπζε, ε πνηθηιία ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, ε ζπλάληεζε κε λέα άηνκα θαη ε 

θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα πξνιάβεη πηζαλή εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

Βέβαηα ην πξφβιεκα κπνξεί θαη λα μεθηλά απφ ηελ επηινγή αηφκσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Με ηε ζσζηή επηινγή 

εξγαδνκέλσλ ην πξφβιεκα κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί ζηε ζπλέρεηα. ζνλ αθνξά ηε 

ζεηηθή ελίζρπζε θαη θηλεηνπνίεζε ίζσο είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα. Η ζεηηθή 

ελίζρπζε πξνέξρεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αιιά θαη απφ ηα πξνλφκηα πνπ απνιακβάλεη σο 

επαθφινπζν ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηα νπνία κάιηζηα ηνλ θηλεηνπνηνχλ κε 

απνηέιεζκα λα πξνζπαζεί ζπλερψο γηα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ρσξίο λα θζείξεηαη 

ζηε δνπιεηά ηνπ. ληαο ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ θνληά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ πξνζθνξά ηνπο, αιιά θαη 

ηηο φπνηεο απνγνεηεχζεηο ηνπο απφ ηε δνπιεηά θαη λα δξάζνπλ αλάινγα (Guillot, 2013). 

Απφ ηε ζπδήηεζε βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη θπζηθά θαη ε Christina 

Maslach φπνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο πξφηεηλε ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο, 

νη νπνίνη ζηεξίδνληαη πάλσ ζε έμη ιέμεηο/εξγαζηαθέο δηαζηάζεηο θιεηδηά. Φφξηνο 

εξγαζίαο, έιεγρνο, αληακνηβή, θνηλφηεηα, δηθαηνζχλε, αμίεο (Maslach & Leiter, 1999). 

 ζνλ αθνξά ην θφξην εξγαζίαο, θπζηθά αλαθεξφκαζηε ζηε ζσζηή πνζφηεηα 

δνπιεηάο πνπ είλαη ηφζε ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, αιιά θαη ζηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο. ηαλ ν θφξηνο εξγαζίαο μεπεξλά ηηο δπλάκεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη δελ 

ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιεινη πφξνη θπζηθφ είλαη ν εξγαδφκελνο λα θηάζεη ζηα φξηα ηνπ, 

λα κελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη κε ηνλ θαηξφ λα επέιζεη θαη ε εμνπζέλσζε. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη ζπλεηφ νη εξγαδφκελνη λα αζρνινχληαη κφλν κε φζα κπνξνχλ λα 

θαηαθέξνπλ θαη λα κελ μεπεξλάλε ηα φξηα, αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο λα κελ ην 

παξαθάλνπλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαζέηνπλ. 

Η αίζζεζε ειέγρνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απηνλνκία πνπ έρνπλ πάλσ ζε απηά πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Δθφζνλ δελ επηθξαηεί 
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ράνο θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα φζα έρνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο βξίζθνληαη ζε 

θαιφ δξφκν. Αλ απηφο ν έιεγρνο ραζεί κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμνπζέλσζε.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε αληακνηβή. Η αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ απφ ηνπο εξγνδφηεο, ν θαιφο κηζζφο, ηα ζεηηθά ζρφιηα, παξαθηλνχλ ην 

άηνκν ζεηηθά κε απνηέιεζκα λα ηνπ αξέζεη απηφ πνπ θάλεη θαη λα ζπλερίδεη λα 

πξνζπαζεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην άηνκν ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ 

εθφζνλ πηζηεχεη φηη θαλείο δελ αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζηγά 

ζηγά ζε κηα «ππεξθφξησζε» θαη απμάλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα ηα παξαηήζεη φια. 

Η θνηλφηεηα, δειαδή ζχλνιν ησλ αηφκσλ ζην ρψξν εξγαζίαο κε ην νπνίν ν 

εξγαδφκελνο έξρεηαη ζε επαθή παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

έλα επράξηζην πεξηβάιινλ φπνπ επηθξαηνχλ ζρέζεηο ππνζηήξημεο, εκπηζηνζχλεο, 

νκαδηθφηεηαο. Έηζη ν εξγαδφκελνο ληψζεη επράξηζηα, ηνπ αξέζεη ε δνπιεηά ηνπ, ζέιεη 

λα βξίζθεηαη εθεί θαζεκεξηλά. Γηακάρεο, ζπκφο, άγρνο, απνκφλσζε είλαη ζηνηρεία πνπ 

θέξλνπλ αθξηβψο ην αληίζεην απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηδηψθνπλ νη εξγνδφηεο κε θάζε ηξφπν λα επηθξαηεί επράξηζην θιίκα αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο. 

Σν αίζζεκα δηθαηνζχλεο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ν θάζε εξγαδφκελνο ζα 

ήζειε λα επηθξαηεί πάληα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ αιιά πνιιέο θνξέο θάηη ηέηνην δελ 

ζπκβαίλεη. Η δηθαηνζχλε παξαηεξείηαη θπξίσο ζηε ζηάζε πνπ έρνπλ νη εξγνδφηεο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Γηαθξίζεηο θαη πξνηηκήζεηο απφ άηνκν ζε άηνκν, 

δηαθνξεηηθνί κηζζνί, έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ελφο εξγαδνκέλνπ έλαληη θάπνηνπ 

πνπ δελ ην αμίδεη, είλαη θάπνηα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθαινχλ έληνλα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα λα ηνπο απνζαξξχλνπλ 

θαη λα ράλνπλ ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε δνπιεηά. Πξέπεη λα είλαη ππνρξέσζε θαη 

κέιεκα ησλ ζηειερψλ ην θιίκα δηθαηνζχλεο λα ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε 

λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη εξγαδφκελνη θαη λα πξνζθέξνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ.  

Ιδηαίηεξα δχζθνιε ζηηγκή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη φηαλ ηνπο αλαηεζεί λα 

θάλνπλ θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο εζηθέο ηνπο αμίεο θαη αξρέο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο 

δελ είλαη ιίγεο θαη φηαλ επαλαιακβάλνληαη θέξλνπλ ην άηνκν ζε ηέηνην ζεκείν πνπ δελ 

μέξεη πσο λα αληηδξάζεη. Με ηνλ θαηξφ ην αίζζεκα γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν κε 

απνηέιεζκα λα απνκαθξχλεηαη ην άηνκν απφ ηε δνπιεηά ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

ηνλ εξγαδφκελν λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ θαη λα απνθεχγεη, εθφζνλ ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είλαη ελάληηα ζηηο αμίεο ηνπ. 
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Σέινο, θαη νη Colter & Wells (2013) πξνηείλνπλ βήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Να είζαη δπλακηθφο θαη ελεξγεηηθφο, λα ελεξγείο 

καθξνπξφζεζκα, λα κέλεηο φζν γίλεηαη καθξηά απφ ην ρψξν ηνπ γξαθείνπ ζνπ, λα 

αθήλεηο ρξφλν γηα ζθέςε ζην πξφγξακκα ζνπ, λα εθπαηδεχζεηο άιινπο ψζηε λα 

κνηξάδεζαη ην θφξην εξγαζίαο ζνπ, λα ηζνξξνπήζεηο ηε ζρέζε κεηαμχ δνπιεηάο θαη 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη κεξηθέο κφλν θηλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ βέβαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζπαζείο λα κεηψλεηο ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εξγαζία. 

Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη πνιιά κε απηφ ην ζέκα. Αληίζεηα 

«είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ λα πξνζπαζείο λα απμήζεηο ηα ζεηηθά ζηνηρεία κε 

ζηφρν πάληα λα θηάζεηο ζην αληίζεην άθξν ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ζηε 

δέζκεπζε» (Maslach & Leiter, 2010: 44). 

 

1.1.6 ύλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε θνηηεηέο 

 

ληαο θνηηεηήο, πέξα απφ ηα επράξηζηα ζηνηρεία ηεο θνηηεηηθήο δσήο ππάξρεη 

θαη έλα δχζθνιν κνλνπάηη ην νπνίν πξέπεη λα δηαλπζεί. Καη απηφ θπζηθά δελ είλαη άιιν 

απφ ην θφξην εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο. Μειέηε, εθπφλεζε 

εξγαζηψλ, πξνζεζκίεο, εμεηαζηηθή πεξίνδνο, πνιιέο ψξεο παξαθνινπζήζεσλ ζηηο 

ζρνιέο, θνηλσληθή αιιά θαη νηθνλνκηθή πίεζε είλαη κφλν κεξηθά απφ απηά. Μπνξεί 

βέβαηα ην κέγεζφο ηνπο λα δηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο λα 

είλαη δηαθνξεηηθφο γηα θάζε θνηηεηή δελ παχεη φκσο λα είλαη έλα δχζθνιν θαηφξζσκα 

ην νπνίν νη θνηηεηέο πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δειαδή, φπσο 

αλαθέξνπλ θαη νη Cotton et al. (2002), ε «δνπιεηά» ηνπ θνηηεηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειέο απαηηήζεηο θαη κεησκέλν έιεγρν, θαηάζηαζε ηθαλή λα νδεγήζεη ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Παξαηεξνχκε επνκέλσο φηη ν θνηηεηήο πνπ βξίζθεηαη 

κέζα ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ κπνξεί λα ππνθέξεη απφ ην ζχλδξνκν παξφιν πνπ 

ηππηθά δελ αζθεί θάπνην είδνο εξγαζίαο. Απηφο κάιηζηα είλαη θαη ν ιφγνο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο έξεπλαο πάλσ ζε θνηηεηέο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Σν 

γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ρψξν εξγαζίαο θαη δελ βξίζθνληαη ζε 

απηφλ, νπφηε επνκέλσο δελ ζεσξνχληαη αθφκε εξγαδφκελνη, δελ πξνθάιεζε πνιινχο 

εξεπλεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Law, 2010). 
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Η θνηηεηηθή δσή φκσο είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα κε 

απηά πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απαζρφιεζε. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο ηξεηο 

ζπληζηψζεο ηνπ ζπλδξφκνπ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Zhang 

et al. (2007) νη θνηηεηέο πνπ ππνθέξνπλ απφ απηφ, ραξαθηεξίδνληαη απφ εμάληιεζε 

ιφγσ πνιιψλ αθαδεκατθψλ απαηηήζεσλ, θπληζκφ θαη αδηαθνξία απέλαληη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη αίζζεζε αληθαλφηεηαο σο θνηηεηέο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε δέζκεπζεο θαη θηλήηξσλ αιιά θαη ηάζε λα παξαηήζνπλ 

ην παλεπηζηήκην θαη λα αζρνιεζνχλε κε θάηη δηαθνξεηηθφ. Πνιχ πηζαλά βέβαηα κπνξεί 

λα είλαη θαη πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο θχζεο φπσο άγρνο, ρακειή απηνεθηίκεζε, 

δχζθνιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη αιιά θαη αδπλακία απφδνζεο. Οη Schaufeli et al. 

(2002) κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνπο θνηηεηέο είλαη 

αξλεηηθά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο δέζκεπζε θαη απφδνζε. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ν θνηηεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε πνιιέο δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ ζηγά-ζηγά λα ηνπ πξνθαιέζνπλ εμνπζέλσζε. ηαλ 

κάιηζηα ν θνηηεηήο έρεη λα πξνζζέζεη ζε φια απηά θαη ην ζηνηρείν ηεο απαζρφιεζεο, 

έζησ θαη ζε κνξθή πξαθηηθήο άζθεζεο, ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ αθφκε 

ρεηξφηεξα θαζψο απφ ηε θχζε ηεο ε εξγαζία ησλ θνηηεηψλ δεκηνπξγεί δηπιέο επζχλεο 

(Galbraith & Merrill, 2012). Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ κάιηζηα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

εξγαδφκελνη θνηηεηέο, εηδηθά απηνί πνπ εξγάδνληαη κε ην θαζεζηψο ηεο 

εκηαπαζρφιεζεο έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Lingard, 2005). 

πγθεθξηκέλα, ζηε δηθή καο πεξίπησζε νη θνηηεηέο εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σφζν νη δάζθαινη πνπ απαζρνινχληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

φζν θαη νη μελφγισζζνη θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε βξίζθνληαη ζε έλα ρψξν πνπ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε 

ππφζεζε.  

Οη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ δηαξθή ζπλαλαζηξνθή θαη επηθνηλσλία κε 

καζεηέο. Αλ θαη είλαη επράξηζην ην ζπλαίζζεκα λα βξίζθεζαη θνληά ζε παηδηά 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν δάζθαινο ή ν θαζεγεηήο κπνξεί λα θηάζεη ζηα φξηα ηνπ, 

θπξίσο φηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, λα 

δηαρεηξηζηεί κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ζηηο αίζνπζεο θαη φια απηά λα ηα θαηαθέξεη ρσξίο 

ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. Δπηπιένλ, ν δάζθαινο θαη ν θαζεγεηήο πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα θπξίσο φηαλ απηά αθνξνχλ ζε έπαηλν ή 
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παξαηήξεζε, λα είλαη ραξνχκελνο θαη επγεληθφο αιιά θαη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα 

θξαηά ακείσην ην ελδηαθέξνλ, γεγνλφο ςπρνθζφξν θαζψο ε ζπλερήο πξνζπάζεηα 

κπνξεί λα θνπξάζεη. Πξφβιεκα είλαη φκσο θαη ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ αιιά θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζπλήζσο δελ είλαη 

ηδαληθέο. Οη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο φπσο «επίιπζε πξνβιεκάησλ, αλαδήηεζε θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, 

νξγάλσζε απφ ηελ αξρή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, αιιαγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο» (Shin et al., 2013: 125) πξνβιήκαηα ηθαλά λα νδεγήζνπλ ζε 

ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Tsigilis et al. 

(2006) ζε ζχγθξηζε κε άιια επαγγέικαηα ε δηδαζθαιία ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην 

ζηξεζνγφλα θαη πιήζνο εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ φηη νη δάζθαινη ζπλήζσο ππνθέξνπλ 

απφ εμνπζέλσζε. 

ια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο λα 

αηζζάλνληαη αξθεηά πηεζκέλνη θαη εμνπζελσκέλνη, λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο είηε απέλαληη ζηνπο καζεηέο, είηε κε ηνπο 

γνλείο, είηε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, λα έρνπλ δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη 

ζε πην αθξαίεο πεξηπηψζεηο λα εκθαλίδνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη λα επηδηψθνπλ 

λα παξαηηεζνχλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο. «Οη δάζθαινη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλαθέξνπλ κεησκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

ελψ ε ηθαλφηεηά ηνπο λα θξαηήζνπλ απφζηαζε απφ ηε δνπιεηά ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε» (Ortner, 2012: 21). 

Σν λα είζαη θνηηεηήο δελ είλαη πάληα ηφζν εχθνιν θαη επράξηζην φζν πνιινί 

ζέινπλ λα πηζηεχνπλ. Έρεηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ ζε ραξαθηεξίδνπλ, ζε 

πηέδνπλ θαη ίζσο ζε ηαιαηπσξνχλ θαη πξέπεη λα είζαη πάληα ζπλεπήο. Η θαηάζηαζε 

φκσο γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε αλ ζπλδπάδεηαη θαη κε θάπνηνπ είδνπο εξγαζία φπσο 

απηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν άηνκν πνπ αζθεί θαη ηα δπν θαζήθνληα έρεη δηπιέο επζχλεο 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ δπζθνιεχνπλ ηε δσή ηνπ αθφκε πεξηζζφηεξν. Δίηε είζαη απιά 

θνηηεηήο, είηε ζπγρξφλσο κε ηηο ζπνπδέο ζνπ εξγάδεζαη, είλαη κηα δχζθνιε θάζε ηθαλή 

λα πξνθαιέζεη ζην άηνκν εμνπζέλσζε νπφηε φινη πξέπεη λα ηε ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππφςε ηνπο, λα δπγίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο, λα είλαη πάληα πξνζεθηηθνί θαη λα κελ 

επαλαπαχνληαη. 
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1.2 Δξγαζηαθή Γέζκεπζε (Work Engagement) 

 

1.2.1 Οξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο 

 

Μέρξη ηψξα έρνπκε εμεηάζεη έλα θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία αιιά 

κε ηξφπν αξλεηηθφ θαη δπζάξεζην. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ 

πάληα αξλεηηθή ρξνηά. Μηα απφ απηέο είλαη ην θαηλφκελν ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. 

ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε ελλννχκε έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα πην «δηαξθή θαη εθηεηακέλε λνεηηθή θαηάζηαζε ε 

νπνία δελ είλαη επηθεληξσκέλε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, γεγνλφο, άηνκν ή 

ζπκπεξηθνξά» (Schaufeli et al., 2001: 74) θαη νξίδεηαη σο «κηα ζεηηθή, ηθαλνπνηεηηθή 

θαη ζρεηηθή κε ηελ εξγαζία θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθξίγνο, 

αθνζίσζε θαη πξνζήισζε» (Gonzalez-Roma et al., 2006: 166). Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

κηα θαηάζηαζε πνπ εληνπίδεηαη ζηα εξγαδφκελα άηνκα θαη ηνπο δίλεη ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο αθνζίσζε θαη πξνζήισζε ζηε δνπιεηά, ζέιεζε θαη ζπλερή πξνζπάζεηα ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, ελέξγεηα ψζηε λα κελ ηα παξαηάλε 

κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο, αγάπε γηα απηφ πνπ θάλνπλ. Σα επαγγεικαηηθά δεζκεπκέλα 

άηνκα «έρνπλ κηα αίζζεζε ελεξγεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζχλδεζεο κε ηηο 

εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηθαλνχο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπο» (Schaufeli et al., 2006: 702). 

Σν ζέκα ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο απνηέιεζε πεδίν έξεπλεο γηα πνιινχο 

εξεπλεηέο αιιά θαηά βάζε δπν ζεσξίεο είλαη νη επηθξαηέζηεξεο. Η κηα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ Christina Maslach θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ελψ ε άιιε απφ ηνλ Wilmar B. 

Schaufeli θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Η Maslach ινηπφλ ζεσξνχζε φηη ε εξγαζηαθή 

δέζκεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εμνπζέλσζε θαη κάιηζηα είλαη ην αθξηβψο αληίζεην απφ 

απηή. Υαξαθηεξίδεηαη θαη απηή απφ ηξεηο ζπληζηψζεο, ηελ ελέξγεηα (energy), ηελ 

αλάκεημε (involvement) θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (efficacy) πνπ είλαη αθξηβψο 

αληίζεηεο απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, δειαδή απφ ηελ 

εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε. Αλ 

επνκέλσο θάπνηνο επηδίσθε λα εξεπλήζεη θαη λα κεηξήζεη ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε ην ίδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν κε ηελ εμνπζέλσζε, ην MBI, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ αθξηβψο αληίζεηα απφ φηη ζα έδηλε γηα ηελ 
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επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Maslach et al., 2001). Σα παξαπάλσ ινηπφλ ζεκαίλνπλ φηη 

ζχκθσλα κε ηελ Maslach αλ νη κεηξήζεηο δείρλνπλ ρακειά πνζνζηά ζε εμάληιεζε θαη 

θπληζκφ θαη πςειά ζε απνηειεζκαηηθφηεηα ηφηε ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εξγαζηαθή δέζκεπζε (Xantopoulou et al., 2012).  

Ο Schaufeli θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ απφ ηελ άιιε έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα 

γηα ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε απφ φηη έρεη ε Maslach. Θεσξνχλ φηη είλαη κηα έλλνηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εμνπζέλσζε, αιιά είλαη αλεμάξηεηε απφ απηή κε απνηέιεζκα λα 

κεηξηέηαη κφλε ηεο θαη κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν δηαθνξεηηθφ απφ ην MBI, απηφ δειαδή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο εμνπζέλσζεο (Schaufeli et al., 2001). Σν 

εξγαιείν πνπ πηνζέηεζαλ νη ίδηνη ψζηε λα κεηξηέηαη ε εξγαζηαθή δέζκεπζε είλαη ην 

UWES (Utrecht Work Engagement Scale). Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη είλαη αλεμάξηεηε 

έλλνηα ηνπο νδήγεζε λα παξνπζηάζνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο απφ φηη ε 

Maslach, νη νπνίεο νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηηο ζπληζηψζεο ηεο εμνπζέλσζεο. Η 

επαγγεικαηηθή δέζκεπζε γηα απηνχο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθξίγνο (vigor), αθνζίσζε 

(dedication) θαη απνξξφθεζε (absorption) (Schaufeli et al., 2001). 

Δλψ ινηπφλ δπν είλαη νη βαζηθέο απφςεηο γηα ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε, νη ηδέεο 

ηνπ Schaufeli θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο. Η άπνςε δειαδή φηη ε 

εξγαζηαθή δέζκεπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εμνπζέλσζε αιιά είλαη αλεμάξηεηε απφ απηή 

θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη θαη δηαθνξεηηθή κνλάδα κέηξεζεο, έρεη πηνζεηεζεί απφ 

κεγάιν πιήζνο εξεπλεηψλ θαη είλαη πην επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλε.  

 

1.2.2 Οη ηξεηο ζπληζηώζεο ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο 

 

πσο θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έηζη θαη ε εξγαζηαθή δέζκεπζε 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν θαζψο ζθηαγξαθνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη ζπληζηψζεο απηέο 

αλαπηχρζεθαλ απφ δπν δηαθνξεηηθά άηνκα, φπσο ηνλίζηεθε θαη λσξίηεξα, ην θαζέλα 

απφ ηα νπνία ηηο παξνπζίαζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δδψ ζα αλαπηχμνπκε ηηο απφςεηο 

ηνπ Schaufeli θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο θαζψο είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο θαη επξέσο 

απνδεθηέο. χκθσλα ινηπφλ κε απηνχο ε εξγαζηαθή δέζκεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζθξίγνο (vigor), αθνζίσζε (dedication) θαη απνξξφθεζε (absorption). 
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«Σν ζθξίγνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά πνζνζηά ελέξγεηαο θαη λνεηηθήο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ελ ψξα εξγαζίαο, πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπκία θάπνηνπ λα 

επελδχεη ζηε δνπιεηά ηνπ, θαη αλαθέξεηαη θαη ζηελ επηκνλή ηνπ απέλαληη ζηηο 

δπζθνιίεο» (Schaufeli & Bakker, 2004: 295). Σν άηνκν δειαδή ληψζεη ζπλερψο κηα 

δχλακε θαη ελέξγεηα ελ ψξα εξγαζίαο πνπ ην θάλεη λα πξνζπαζεί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν, δίλεη ζεκαζία θαη αμία ζηε δνπιεηά ηνπ κε απνηέιεζκα λα κελ ηα 

παξαηάεη απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηα πξνβιήκαηα αιιά ζπλερίδεη λα πξνζπαζεί, 

θαζψο γηα απηφλ ε δνπιεηά είλαη έλα πξνλφκηα γηα ην νπνίν αμίδεη θαη πξέπεη λα 

θνπηάδεη αδηάιεηπηα. 

«Η αθνζίσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αίζζεζε ζεκαζίαο, ελζνπζηαζκνχ, 

έκπλεπζεο, πεξεθάληαο θαη πξφθιεζεο» (Schaufeli & Bakker, 2004: 295). Σα ζηνηρεία 

απηά είλαη εθείλα πνπ θάλνπλ ην εξγαδφκελν άηνκν λα έρεη ηφζν έληνλα θαη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηνπ δίλνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε δχλακε, ελέξγεηα 

θαη αθνζίσζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλερίδεη. 

Σέινο, «ε απνξξφθεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην λα είζαη πιήξσο 

ζπγθεληξσκέλνο θαη απνξξνθεκέλνο ζηελ εξγαζία ζνπ θαη ε ψξα λα πεξλάεη γξήγνξα 

αιιά επηζεκαίλεη θαη ηε δπζθνιία πνπ έρεη ην άηνκν λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ απφ ηε 

δνπιεηά ηνπ» (Schaufeli & Bakker, 2004: 295). Υάξε ζηελ απνξξφθεζε ην άηνκν είλαη 

ζπλερψο ζπγθεληξσκέλν ζηε δνπιεηά ηνπ θαη δίλεη ηνλ θαιχηεξν ηνπ εαπηφ θαη κάιηζηα 

ρσξίο πίεζε αιιά κε επραξίζηεζε θαη ζέιεζε, θαζψο ε δνπιεηά είλαη κέξνο ηεο δσήο 

ηνπ θαη δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηε δσή ηνπ ρσξίο απηή.   

ια απηά ηα ζηνηρεία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εξγαζηαθά δεζκεπκέλνπ 

αηφκνπ. Νηψζεη φηη ε δνπιεηά ηνπ είλαη κέξνο ηεο δσήο ηνπ, πξνζπαζεί ζπλερψο 

δίλνληαο ηνλ θαιχηεξν ηνπ εαπηφ, είλαη πξνζεισκέλνο θαη αθνζησκέλνο ζε απηφ πνπ 

θάλεη θαη δελ ηα παξαηά απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα πξάγκαηα 

ζα ήηαλ δχζθνια γηα ην άηνκν, γηαηί ρσξίο απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί θαη λα έθηαλε ζην 

άιιν άθξν, απηφ ηεο εμνπζέλσζεο. 
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1.2.3 Δξγαζηαθή δέζκεπζε ζε θνηηεηέο 

 

Νσξίηεξα επηθεληξσζήθακε ζηηο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ, εξγαδφκελσλ θαη κε, 

θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ ηνπο ρξφλσλ, 

νη νπνίεο κάιηζηα είλαη αξθεηέο θαη ηθαλέο λα ηνπο νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζε θαηλφκελα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Ωζηφζν νη πεξηπηψζεηο απηέο αλ θαη ππάξρνπλ δελ 

ζπκβαίλνπλ ζπλερψο νχηε θαη αθνξνχλ φινπο ηνπο θνηηεηέο. Τπάξρεη πάληα θαη ην 

άιιν άθξν, δειαδή θνηηεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εξγαζηαθή δέζκεπζε. Η 

δέζκεπζε ησλ θνηηεηψλ είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα ε νπνία φκσο έρεη θαη δπλακηθή  

(Mehdinezhad, 2011). Οη δεζκεπκέλνη θνηηεηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα δχλακε θαη 

ελέξγεηα ηελ νπνία επελδχνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, ζεσξνχλ φηη νη αθαδεκατθέο 

ππνρξεψζεηο έρνπλ λφεκα θαη ζθνπφ θαη είλαη ζπλερψο ζπγθεληξσκέλνη ζηηο ζπνπδέο 

ηνπο ρσξίο ηίπνηα λα ηνπο απνζπά ηελ πξνζνρή (Schaufeli & Bakker, 2004). Οη 

θνηηεηέο απηνί δειαδή έρνπλ έληνλε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαζψο ε κειέηε, ε 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, νη ππνρξεψζνπλ πνπ ηξέρνπλ ζπλερψο, ηνπο γεκίδνπλ 

επραξίζηεζε θαη δίλνπλ λφεκα ζηε δσή ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη ζπλερψο 

επηθεληξσκέλνη θαη απνξξνθεκέλνη ζε απηφ πνπ θάλνπλ θαη κάιηζηα κε ηε δηθή ηνπο 

ζέιεζε, θαζψο είλαη θάηη πνπ ηνπο ραξνπνηεί θαη ηνπο επραξηζηεί θαη φρη θάηη πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ. Νηψζνπλ φηη έρνπλ ηε δχλακε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο δπζθνιίεο, ελψ ε αίζζεζε ηεο δέζκεπζεο πνπ 

ηνπο ραξαθηεξίδεη απμάλεη ηελ αμία ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο εκπεηξηψλ. 

Καη ελψ νη θνηηεηέο έρνπλ φια απηά ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη έλα αίζζεκα 

δέζκεπζεο ηνπο δηαθαηέρεη, θηάλεη ε ζηηγκή πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαιάβνπλ 

ζπγρξφλσο κε ηε ζρνιή ηνπο θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ θαζεγεηή ζηα πιαίζηα 

ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Γηα κεξηθνχο απηφ κπνξεί λα είλαη αηηία λα κεησζεί ε 

αθαδεκατθή δέζκεπζε πνπ είραλ έσο ηψξα γηαηί πιένλ έρνπλ δηπιέο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο, ελψ γηα άιινπο κπνξεί λα είλαη αθνξκή γηα λα δεζκεπηνχλ θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο πέξα απφ απηφλ ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα πάλησο κε ηνλ Kuh 

(2003), έξεπλα πνπ δηεμήρζε δείρλεη φηη νη ζπνπδαζηέο πνπ αζρνινχληαη κφλν κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπο είλαη πην δεζκεπκέλνη απφ ηνπο ππφινηπνπο, ελψ κηα άιιε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζηελ Απζηξαιία ην 2003 πάλσ ζε θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη απνδεηθλχεη φηη, νη 

εξγαδφκελνη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο αιιά ε 

εξγαζία ηνχο εκπνδίδεη λα αζρνινχληαη κε άιιεο ππνρξεψζεηο, φπσο ηελ πξνεηνηκαζία 
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πξηλ ηα καζήκαηα, ηελ αλαδήηεζε πεγψλ ζηε βηβιηνζήθε αιιά θαη ηνπο θξαηά καθξηά 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ κειέηε (Lingard, 2005).  

Παξφιν ην γεγνλφο φηη ν ζπλδπαζκφο ζπνπδψλ θαη απαζρφιεζεο κπνξεί λα 

κεηψζεη ηε δέζκεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο ππνρξεψζεηο απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ζα κπνχλε γηα πξψηε θνξά ζε ηάμε λα δηδάμνπλ έζησ θαη 

ζηα πιαίζηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζα είλαη εληειψο αδηάθνξα γηα απηφ πνπ πξφθεηηαη λα 

θάλνπλ. Αληίζεηα κάιηζηα ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο. χκθσλα κε έξεπλα, έλα άηνκν πνπ ζα εξγαζηεί 

ζε ζρνιείν γηα πξψηε θνξά είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη επαγγεικαηηθά δεζκεπκέλν αλ 

έρεη πεηχρεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, αλ αηζζάλεηαη ζίγνπξν θαη 

πξνεηνηκαζκέλν, αλ έρεη δερηεί ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη θαζνδήγεζε απφ ην 

παλεπηζηήκην, αλ ππάξρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή θαη εξγαζηαθή ηνπ 

δσή θαη αλ ε θχζε ηεο δνπιεηάο θαιχπηεη ηηο αξρηθέο ηνπ πξνζδνθίεο θαη αηζζάλεηαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε απηή (Hultell & Gustavsson, 2010). 

ζνλ αθνξά ζε άιιε έξεπλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζεκαζία ηνπ θχινπ αιιά θαη 

ηεο ειηθίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δέζκεπζε ησλ δαζθάισλ. Οη άλδξεο δάζθαινη 

ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν δεζκεπκέλνη απφ ηηο γπλαίθεο θαη νη λεφηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν δεζκεπκέλνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο (Klusmann et al., 

2008). 

Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα δεζκεπκέλν εθπαηδεπηηθφ είλαη αξθεηά κε 

ζεκαληηθφηεξν λα αγαπάεη απηφ πνπ θάλεη. Ο δεζκεπκέλνο δάζθαινο δηαζέηεη φιε ηελ 

απαξαίηεηε δχλακε θαη ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα πξνζπαζεί ζπλερψο θαη λα 

κελ ην βάδεη θάησ κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο, ε δνπιεηά δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπ, ηνλ 

γεκίδεη θαη ηνλ νινθιεξψλεη. Δίλαη ζπγθεληξσκέλνο θαη απνξξνθεκέλνο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, ζεσξεί ηε δνπιεηά ηνπ πξνλφκην θαη πξφθιεζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη 

έκπλεπζε, πεξεθάληα θαη ελζνπζηαζκφ θαη πξνζπαζεί ζπλερψο γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Μάιηζηα έξεπλα έρεη δείμεη φηη ν επηπιένλ ρξφλνο πνπ δηαζέηεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα πξνεηνηκαζηεί ν ίδηνο, λα πξνεηνηκάζεη ην πιηθφ γηα ην ζρνιείν 

αιιά θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε απνηεινχλ ελδείμεηο 

επαγγεικαηηθήο δέζκεπζεο (Lassibille, 2012). 

Δίηε σο απιφο θνηηεηήο είηε σο εξγαδφκελνο θνηηεηήο ην άηνκν κπνξεί λα 

εκθαλίζεη ζηνηρεία δέζκεπζεο ηφζν ζηηο ζπνπδέο ηνπ φζν θαη ζηε δνπιεηά ηνπ ή θαη 

ζηνπο δπν ηνκείο ζπγρξφλσο. ε φηη φκσο θαη λα αθνξά ε δέζκεπζε, ην ζίγνπξν είλαη 
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φηη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα φια εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ πνπ ηνπ 

δίλνπλ ηε δχλακε λα πξνζθέξεη ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

 

1.3 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε εμνπζέλσζε θαη ε δέζκεπζε είλαη θαηλφκελα πνπ κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη, εθηφο απφ ηνλ θιάδν ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζε απηφ ησλ θνηηεηψλ. Η 

κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο ζε θνηηεηέο 

είλαη έλαο ηνκέαο κε ηνλ νπνίν έρνπλ αζρνιεζεί θαηά θαηξνχο αξθεηνί εξεπλεηέο, αιιά 

θπξίσο ζε ρψξεο εθηφο ησλ Διιεληθψλ ζπλφξσλ.  Δληφο ηεο ρψξαο καο νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εμνπζέλσζε θαη ηε δέζκεπζε θπξίσο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η πεξηνξηζκέλε επνκέλσο έξεπλα πάλσ ζε Έιιελεο θνηηεηέο δελ κπνξεί λα καο δψζεη 

αζθαιή θαη αξθεηά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην ζπκβαίλεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ 

Διιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Η έιιεηςε ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην ζέκα ήηαλ ν 

βαζηθφο ιφγνο πνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θαη απνηέιεζε έλαπζκα ελαζρφιεζεο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ειπίδνληαο έζησ θαη ζε κηθξή 

ελίζρπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Με βάζε επνκέλσο ηα φζα εηπψζεθαλ, βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη θνηηεηέο ησλ δπν απηψλ ζρνιψλ ππνθέξνπλ απφ εμνπζέλσζε 

αιιά θαη αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ εξγαζηαθή δέζκεπζε. Θα κειεηεζεί επίζεο αλ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηα δπν 

πξναλαθεξζέληα θαηλφκελα θαη πψο. Σέινο, ζα εξεπλεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη  κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Panas. Έρνπλ 

ηεζεί επνκέλσο ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο - ζηφρνη νη νπνίεο ζα κειεηεζνχλ ακέζσο 

κεηά. 
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2. Μέζνδνο 

2.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

2.1.1 Γείγκα 

 
Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 219 θνηηεηέο, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ ηκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο 

θαη απφ ην ηκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Θεζζαινλίθεο. Απφ απηνχο, νη 

197 (90%) είλαη γπλαίθεο ελψ νη άληξεο είλαη κφλν 22 (10%) άηνκα. 

 

 

 

 

Ηιηθηαθά, νη θνηηεηέο είλαη απφ 18 έσο 24 εηψλ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα 

είλαη ζηελ ειηθία ησλ 22 εηψλ (27.9%) ελψ ην κηθξφηεξν λα αθνξά ζηελ ειηθία ησλ 24 

εηψλ (2.7%). Η κέζε ειηθία ησλ θνηηεηψλ είλαη ζην 20.81 (Σ.Α=1.46). ε πνζνζηφ 

7.8% είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 18 εηψλ, φζνη βξίζθνληαη ζηα 19 ηνπο ρξφληα θαιχπηνπλ 

ην 13.2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζε πνζνζηφ 17.4% βξίζθνληαη θνηηεηέο ειηθίαο 

20 ρξφλσλ, ελψ ηέινο νη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 21
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

απνηεινχλ ην 25.1% ηνπ ζπλφινπ θαη ηα άηνκα ειηθίαο 23 εηψλ απνηεινχλ ην 5.9% ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 

90% 

10% 

ΦΥΛΟ 

Γυναίκα 

Ανδρας 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ ζπνπδαζηέο, νη 129 (58.9%) θνηηνχλ ζην Παηδαγσγηθφ 

ηκήκα ελψ νη 90 (41.1%) πξνέξρνληαη απφ ην ηκήκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο. 

 

 

Σα έηε θνίηεζεο ζηα νπνία βξίζθνληαη πνηθίινπλ απφ ην πξψην κέρξη ην έθην 

έηνο, κε κέζε ηηκή ηα 2.93 ρξφληα (Σ.Α=1.21). Πην ζπγθεθξηκέλα νη 38 (17.4%) 

βξίζθνληαη ζην πξψην έηνο, νη 40 (18.3%) ζην δεχηεξν, νη 55 (25.1%) ζην ηξίην, νη 73 

(33.3%) ζην ηέηαξην νη 12 (5.5%) ζην πέκπην ελψ ζην έθην θνηηά κφλν έλα άηνκν 

(0.5%) 

7.80% 13.20% 17.40% 25.10% 27.90% 5.90% 2.70% 

17 

29 

38 

55 

61 

13 

6 

18 19 20 21 22 23 24

ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
Θεσσαλονίκης 

58.9% 

Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας 
Θεσσαλονίκης 

41.1% 

ΣΧΟΛΗ 
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Πίλαθαο 1- Έηε θνίηεζεο  

 

Έηνο θνίηεζεο 

 

πρλφηεηα 

 

Πνζνζηφ 

 

1ν 38 17.4 

2ν 40 18.3 

3ν 55 25.1 

4ν 73 33.3 

5ν 12 5.5 

6ν 1 0.5 

χλνιν 219 100.0 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε θνίηεζεο ηνπο, ε έξεπλα έδεημε φηη απφ ηα 219 

άηνκα ηα 61 (27.9%) παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο βξίζθνληαη θαη ζε δηαδηθαζία 

πξαθηηθήο άζθεζεο ελψ ηα ππφινηπα 158 (72.1%) απιά θνηηνχλ ζηε ζρνιή ρσξίο 

επηπιένλ ππνρξεψζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2- Καηάζηαζε Φνίηεζεο 

ΚαηάζηαζεΦνίηεζεο πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

Φνηηεηήο / ηξηα 158 72.1 

Φνηηεηήο / ηξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα πξαθηηθήο 

άζθεζεο 

61 27.9 

χλνιν 219 100.0 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία έρνπλ κειεηεζεί θαη νη ψξεο 

δηαβάζκαηνο ή εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ αλά εκέξα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θνίηεζεο 

ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα βξέζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ δνπιεχνπλ ή 

κειεηνχλ θαζεκεξηλά 0-2 ψξεο ζε πνζνζηφ 62.1% ελψ ην κηθξφηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ (2.7%) εξγάδεηαη ή κειεηά 9 ψξεο θαη πάλσ. Η κέζε ηηκή είλαη ζην 

Μ.Ο=1.53 (Σ.Α=0.78). 

 

 

 

Παξαηεξνχκε επνκέλσο θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ θνηηεηψλ είλαη γπλαίθεο θαη ζπνπδάδνπλ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, θαηά ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ θαη δελ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Ηιηθηαθά θαιχπηνπλ έλα εχξνο ηηκψλ κε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα λα 

είλαη γχξσ ζηα 22 έηε ελψ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο δηαβάδνπλ ή εξγάδνληαη ειάρηζηεο 

ψξεο ηε κέξα δειαδή απφ 0-2. 

 

 

 

Πίλαθαο 3 - Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε 

κέξα 

πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 

0-2 136 62.1 

3-5 56 25.6 

6-8 21 9.6 

9 θαη πάλσ 6 2.7 

χλνιν 219 100.0 
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2.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

2.2.1 Μέηξεζε εξγαζηαθήο δέζκεπζεο 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Utrecht Work Engagement Scale – Student Survey (UWES-

SS) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Wilmar B. Schaufeli θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

(Schaufeli et al., 2002). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 14 

εξσηήζεηο απηνζπκπιήξσζεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο 

Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο, δειαδή ζην ζθξίγνο, ζηελ αθνζίσζε θαη ζηελ απνξξφθεζε.  

Οη πέληε πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ («ηαλ κειεηάσ αηζζάλνκαη 

πλεπκαηηθά δπλαηφο/ή», «Μπνξψ λα κειεηάσ γηα πνιχ θαηξφ», «ηαλ κειεηάσ 

αηζζάλνκαη λα πιεκκπξίδσ απφ ελέξγεηα», «ηαλ κειεηάσ ληψζσ γεκάηνο/ε δχλακε 

θαη δσληάληα», «ηαλ μππλάσ ην πξσί ληψζσ φηη ζέισ λα πάσ ζην κάζεκα») αθνξνχλ 

ην ζθξίγνο θαη αλαθέξνληαη ζηε δχλακε θαη ζέιεζε πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο αλαθνξηθά 

κε ηα καζήκαηα ζην παλεπηζηήκην θαη ηε κειέηε απηψλ. 

Οη επφκελεο πέληε εξσηήζεηο («Αηζζάλνκαη φηη νη ζπνπδέο κνπ είλαη γεκάηεο 

λφεκα θαη ζθνπφ», «Οη ζπνπδέο κνπ κε εκπλένπλ», «Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο/ε κε ηηο 

ζπνπδέο κνπ», «Νηψζσ πεξήθαλνο/ε γηα ηηο ζπνπδέο κνπ», «Θεσξψ φηη νη ζπνπδέο κνπ 

είλαη απαηηεηηθέο») αθνξνχλ ηελ αθνζίσζε θαη ηνλίδνπλ ην αίζζεκα πεξεθάληαο, 

ραξάο, έκπλεπζεο θαη ζθνπνχ πνπ πξνζδίδνπλ νη ζπνπδέο ζηνπο θνηηεηέο. 

Οη ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο («Η ψξα πεξλάεη γξήγνξα φηαλ κειεηάσ», 

«ηαλ κειεηάσ μερλάσ ηα πάληα γχξσ κνπ», «Αηζζάλνκαη ραξνχκελνο/ε φηαλ έρσ 

εληαηηθφ δηάβαζκα», «Οη ζπνπδέο κνπ κε παξαζχξνπλ») αθνξνχλ ηε ζπληζηψζα ηεο 

απνξξφθεζεο θαη παξνπζηάδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ζπνπδέο θαη ε κειέηε ησλ 

καζεκάησλ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηε ραξά θαη ηελ απφιαπζε πνπ ηνπο δίλεηαη κέζα απφ 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπο απηή. 

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ δίλνληαη ζε θιίκαθα 7-ζεκείσλ ηχπνπ Likert ε 

δηαβάζκηζε ηεο νπνίαο θπκαίλεηαη απφ ην 0=Πνηέ έσο ην 6=Κάζε κέξα (1=Μεξηθέο 

θνξέο ην ρξφλν, 2=Μηα θνξά ην κήλα, 3= Μεξηθέο θνξέο ην κήλα, 4=Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 5=Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα). Οη θνηηεηέο απαληνχλ επηιέγνληαο γηα 

θάζε εξψηεζε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ηεο θιίκαθαο πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο 
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αληηπξνζσπεχεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Τςειά πνζνζηά θαη ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο 

ππνδεηθλχνπλ ηελ εκθάληζε Δξγαζηαθήο Γέζκεπζεο (Xanthopoulou et al., 2012). 

 

2.2.2 Μέηξεζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

 

ζνλ αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) 

ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη ζεσξείηαη 

ην πην επξέσο απνδεθηφ γηα ην ζθνπφ απηφ. Απνηειείηαη απφ 15 εξσηήζεηο 

απηνζπκπιήξσζεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο.  

Σελ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε αθνξνχλ πέληε εξσηήζεηο («Αηζζάλνκαη 

ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλνο/ε κε ηηο ζπνπδέο κνπ», «Αηζζάλνκαη εμνπζελσκέλνο/ε 

ζην ηέινο ηεο εκέξαο», Αηζζάλνκαη θνπξαζκέλνο/ε φηαλ ζεθψλνκαη ην πξσί θαη έρσ 

λα αληηκεησπίζσ άιιε κηα κέξα ζηε ζρνιή», «Σν δηάβαζκα ή ε παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ κνπ πξνθαιεί πίεζε», Αηζζάλνκαη εμνπζελσκέλνο/ε κε ηηο ζπνπδέο κνπ») 

θαη αλαθέξνληαη ζηα αηζζήκαηα άγρνπο, έληαζεο θαη εμάληιεζεο πνπ πξνθαινχληαη 

ζηνπο θνηηεηέο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Οη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο («Οη ζπνπδέο κνπ κε ελδηαθέξνπλ ιηγφηεξν απφ φζν 

κε ελδηέθεξαλ θαηά ηελ εγγξαθή κνπ», «Οη ζπνπδέο κνπ πιένλ κε ελζνπζηάδνπλ 

ιηγφηεξν», «Έγηλα πην θπληθφο/ε φζνλ αθνξά ηελ πηζαλή ρξεζηκφηεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ», «Ακθηβάιισ γηα ηελ ζεκαζία ησλ ζπνπδψλ κνπ») αθνξνχλ ηελ 

απνπξνζσπνπνίεζε ή θπληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ εηθφλα, ζηάζε θαη αληίιεςε πνπ 

έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. 

Σέινο, έμη εξσηήζεηο («Μπνξψ λα ιχζσ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπνπδέο κνπ», «Πηζηεχσ φηη ζπλεηζθέξσ απνηειεζκαηηθά ζηα 

καζήκαηα πνπ παξαθνινπζψ», «Καηά ηε γλψκε κνπ είκαη θαιφο/ε θνηηεηήο/ηξηα», 

«Με εκςπρψλεη λα πεηπραίλσ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπ ζηφρνπο», «Έρσ κάζεη πνιιά 

ρξήζηκα πξάγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ», «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ έρσ ηελ απηνπεπνίζεζε φηη κπνξψ λα θέξσ εηο πέξαο απνηειεζκαηηθά φηη 

έρσ αλαιάβεη») αθνξνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε θαη αλαθέξνληαη ζηελ 
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εηθφλα πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ ηδηφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο σο ζπνπδαζηέο.  

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ δίλνληαη θαη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ 

θιίκαθα ηχπνπ Likert  7-ζεκείσλ, φπνπ ην 0 αληηζηνηρεί ζην «Πνηέ», ην 1 αληηζηνηρεί 

ζην «Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν», ην 2 αληηζηνηρεί ζην «Μηα θνξά ην κήλα», ην 3 

αληηζηνηρεί ζην «Μεξηθέο θνξέο ην κήλα», ην 4 αληηζηνηρεί ζην «Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα», ην 5 αληηζηνηρεί ζην «Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα» θαη ην 6 αληηζηνηρεί 

ζην «Κάζε κέξα». Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηελ απάληεζε πνπ ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη επηιέγνληαο θάζε θνξά έλαλ αξηζκφ απφ ην 0 έσο ην 6 αλάινγα κε ην 

ηη ηνπο ραξαθηεξίδεη ζε θάζε εξψηεζε. Τςειά πνζνζηά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε θαη ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ρακειά πνζνζηά ζηελ πεξηνξηζκέλε 

πξνζσπηθή επίηεπμε απνηεινχλ έλδεημε εκθάληζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Υακειά πνζνζηά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε θαη ζηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη 

πςειά πνζνζηά ζηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε θαλεξψλνπλ ρακειφ επίπεδν 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ελψ κέηξηα πνζνζηά θαη ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο 

καξηπξνχλ κέηξην επίπεδν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Brewer & McMahan, 2004). 

 

2.2.3 Δξσηεκαηνιόγην ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην Θεηηθψλ θαη Αξλεηηθψλ πλαηζζεκάησλ (Positive and 

Negative Affect Schedule / PANAS) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο ηε ηειεπηαία εβδνκάδα πξηλ 

απαληήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πεξηγξάθεη είλαη απνθαζηζηηθφηεηα, εγξήγνξζε, πξνζνρή / θξνληίδα, έκπλεπζε, 

ελεξγεηηθφηεηα ελψ ηα αξλεηηθά είλαη αλαζηάησζε, λεπξηθφηεηα, ερζξφηεηα, ληξνπή, 

θφβνο.  

Πξφθεηηαη θαη εδψ γηα έλα εξσηεκαηνιφγην απηνζπκπιήξσζεο θαη ε θιίκαθα 

κε ηελ νπνία βαζκνινγνχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνηθίιιεη απφ ην 1 έσο ην 5 

(1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ). Οη εξσηψκελνη πξέπεη λα 

επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ απφ ηελ παξαπάλσ θιίκαθα αλάινγα κε ηελ έληαζε 

εκθάληζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπσο δειαδή ηνπο αληηπξνζψπεπε ην θάζε 
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ζπλαίζζεκα ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα απφ απηή πνπ ηνπο κνηξάζηεθε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. 

2.3 Γηαδηθαζία έξεπλαο 

 

 Η δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηνπο κήλεο Απξίιην έσο Ινχλην ηνπ έηνπο 2014. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ κνηξάζηεθε ήηαλ 250, παξφια απηά φκσο κφλν ηα 219 ηειηθά θξίζεθαλ θαηάιιεια 

γηα ρξήζε θαζψο ηα ππφινηπα 31 παξνπζίαδαλ ειιηπείο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο αιιά 

θαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηα απάληεζεο ζηελ ίδηα εξψηεζε. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

πάλησο αληαπνθξίζεθε κε πξνζπκία αιιά θαη πξνζνρή ζηηο απαληήζεηο πνπ έδηλε. 

 Η δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο θνηηεηέο έγηλε ζην ρψξν ησλ δπν 

παλεπηζηεκίσλ φρη φκσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ αιιά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη 

ζπνπδαζηέο δηέζεηαλ ειεχζεξν ρξφλν, πξηλ, κεηά ή ελδηάκεζα ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

Καηά ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο, ην ζθνπφ θαη ηε ζεκαζίαο ηεο αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπιήξσζε, ε νπνία δηαξθνχζε 10-15 ιεπηά αλάινγα κε ην άηνκν. Απηφ πνπ θξίζεθε 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί εμαξρήο ζηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ φηη δελ ππήξραλ ζσζηέο ή 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα αιιά θπξίσο ην 

θαζεζηψο αλσλπκίαο πνπ ζα επηθξαηνχζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο. ιεο βέβαηα απηέο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο δελ δφζεθαλ κφλν πξνθνξηθά ζηνπο θνηηεηέο αιιά ππήξραλ θαη 

αλαξηεκέλεο ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

2.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 20. Γηα ηηο αλαιχζεηο καο ρξεζηκνπνηήζακε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή, ην κνληέιν πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ζπζρεηίζεηο pearson r 

αιιά θαη αλαιχζεηο κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην T-test. 
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2.5 Αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηε κειέηε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο είλαη ζεκαληηθφ 

λα ειεγρζεί ην εξσηεκαηνιφγην καο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Θα ειέγμνπκε ηελ 

εζσηεξηθή ζπλάθεηα θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά δειαδή ηνπ ζθξίγνπο, ηεο 

αθνζίσζεο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο, ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ησλ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο, 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Η κειέηε ηεο αμηνπηζηίαο γίλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο 

(internal consistency coefficient) Cronbach alpha θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ καο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε Cronbach alpha θπκαίλνληαη 

απφ ην 0 έσο ην 1 αιιά γηα λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή εζσηεξηθή ζπλάθεηα ζα πξέπεη ηα 

απνηειέζκαηα λα πιεζηάδνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηε ηηκή ηνπ 1 (Gliem & Gliem, 

2003). 

πγθεθξηκέλα, έπεηηα απφ ηηο θαηάιιειεο κεηξήζεηο βξέζεθε φηη, φζνλ αθνξά 

ηε κεηαβιεηή ηνπ ζθξίγνπο ζε Ν=5 εξσηήζεηο ν δείθηεο Cronbach alpha βξέζεθε λα 

είλαη α=0.85. Ωο πξνο ηε κεηαβιεηή ηεο αθνζίσζεο ζε Ν=5 εξσηήζεηο ε αμηνπηζηία 

είλαη θαη εδψ α=0.85 ελψ ζρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή ηεο απνξξφθεζεο ν δείθηεο 

Cronbach alpha ζε Ν=4 εξσηήζεηο είλαη ζην α=0.79. Βιέπνπκε επνκέλσο φηη θαη ζηηο 

ηξεηο ζπληζηψζεο/κεηαβιεηέο ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο ππάξρεη ε επηζπκεηή 

ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία ελψ ν δείθηεο Cronbach alpha ηεο ζπλνιηθήο εξγαζηαθήο 

δέζκεπζεο είλαη α=0.91 παξνπζηάδνληαο πςειά πνζνζηά αμηνπηζηίαο. 

Μειεηψληαο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο σο πξνο ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο ζπλάθεηα παξαηεξνχκε φηη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο πνπ απνηειείηαη απφ Ν=5 εξσηήζεηο ν δείθηεο Cronbach alpha είλαη 

α=0.85, γηα ηελ απνπξνζσπνπνίεζε πνπ απνηειείηαη απφ Ν=4 εξσηήζεηο ν δείθηεο 

Cronbach alpha βξέζεθε ζην α=0.88 ελψ γηα ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε ζε 

Ν=6 εξσηήζεηο ν δείθηεο Cronbach alpha είλαη α=0.82. Παξαηεξνχκε εληέιεη φηη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο νη ηξεηο ζπληζηψζεο/κεηαβιεηέο 

εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά αμηνπηζηίαο ελψ ν δείθηεο Cronbach alpha ζην ζχλνιν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη α=0.67. 
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Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ βξέζεθε φηη, αλαθνξηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε Ν=5 εξσηήζεηο 

ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha ήηαλ ζην α=0.79 παξνπζηάδνληαο ηθαλνπνηεηηθή 

αμηνπηζηία, αιιά αλαθνξηθά κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζχλνιν Ν=5 εξσηήζεηο ν 

δείθηεο βξέζεθε λα είλαη ζην α=0.68 παξνπζηάδνληαο κέηξηα πνζνζηά αμηνπηζηίαο. ην 

ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ν δείθηεο Cronbach alpha είλαη 

α=0.60. 

 

 

Πίλαθαο 4 – Γείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach alpha 

Μεηαβιεηέο Cronbach Alpha 

πλνιηθή εξγαζηαθή δέζκεπζε 0.91 

θξίγνο 0.85 

Αθνζίσζε 0.85 

Απνξξφθεζε 0.79 

πλνιηθή επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 0.67 

πλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε 0.85 

Απνπξνζσπνπνίεζε 0.88 

Πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε 0.82 

χλνιν ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 0.60 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.79 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.68 
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3. Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

3.1 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη εξγαζηαθή δέζκεπζε θνηηεηώλ 

 

Έλαο απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέζακε ζηελ έξεπλα καο ήηαλ λα 

κειεηεζεί ην θαηά πφζν νη θνηηεηέο ησλ δπν ζρνιψλ ππνθέξνπλ απφ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Σν βαζκφ απφ ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδνληαη νη θνηηεηέο απφ εμνπζέλσζε ζα 

ηνλ εληνπίζνπκε κέζα απφ ηελ εχξεζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εμνπζέλσζεο αιιά θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ απηήο. 

Έηζη, έπεηηα απφ κηα ζεηξά αλαιχζεσλ παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο, εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο (Μ.Ο=2.89, Σ.Α=1.32), ρακειφ βαζκφ απνπξνζσπνπνίεζεο (Μ.Ο=1.55, 

Σ.Α=1.59) θαη ρακειά πνζνζηά πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο (Μ.Ο=4.00, 

Σ.Α= 1.13). ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε πξνζσπηθή επίηεπμε 

κεηξηέηαη αληίζεηα απφ ηηο άιιεο δπν ζπληζηψζεο ηεο εμνπζέλσζεο. Ο ζπλνιηθφο κέζνο 

φξνο ηεο εμνπζέλσζεο είλαη ζην (Μ.Ο=2.97, Σ.Α=0.73). 

ζoλ αθνξά ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

παξαηεξνχκε φηη δειψλνπλ κέηξην βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο (Μ.Ο=3.00, 

Σ.Α=1.40), ρακειφ βαζκφ θπληζκνχ (Μ.Ο=1.98, Σ.Α=1.89) θαη ρακειά πνζνζηά 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο (Μ.Ο= 3.77, Σ.Α=1.19). Η ζπλνιηθή εμνπζέλσζε ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο είλαη ζε κέηξην επίπεδν 

(Μ.Ο=3.04, Σ.Α=0.74). 

Δπίζεο, εμαξρήο ζέιακε λα κειεηήζνπκε ην θαηά πφζν νη θνηηεηέο ησλ δπν 

ηκεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αηζζήκαηα εξγαζηαθήο δέζκεπζεο. Αλαιχνληαο ινηπφλ 

ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη θνηηεηέο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο δειψλνπλ κέηξηα πνζνζηά δέζκεπζεο (Μ.Ο=3.37, Σ.Α=1.20). 

πγρξφλσο αηζζάλνληαη αξθεηά αθνζησκέλνη (αθνζίσζε) ζηηο ζπνπδέο ηνπο 

(Μ.Ο=4.16, Σ.Α=1.43) αλ θαη ιηγφηεξν απνξξνθεκέλνη θαη ζπγθεληξσκέλνη ζε απηέο 

(Μ.Ο=2.66, Σ.Α=1.43) (απνξξφθεζε), ελψ επελδχνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπ θαη δελ ηα 

παξαηνχλ απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο (Μ.Ο= 3.15, Σ.Α=1.34) (ζθξίγνο).  

Αλάινγεο είλαη θαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο δειψλνπλ θαη απηνί κέηξηα 

δεζκεπκέλνη (Μ.Ο=3.22, Σ.Α=1.26). Η αθνζίσζε ηνπο είλαη ζε πςειφ πνζνζηφ (Μ.Ο= 
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4.12, Σ.Α=1.38) ελψ ζε ρακειφ επίπεδν είλαη ηα αηζζήκαηα ηνπ ζθξίγνπο (Μ.Ο=2.97, 

Σ.Α=1.41) θαη ηεο απνξξφθεζεο (Μ.Ο=2.39, Σ.Α=1.44). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί βέβαηα φηη αλ εμεηάζνπκε ηε ζρνιή σο πξνο ην αλ 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηηο ζπληζηψζεο ηεο εμνπζέλσζεο  θαη 

ηεο δέζκεπζεο ζα δνχκε φηη απηφ δελ παξαηεξείηαη πνπζελά, δειαδή νχηε κε ηελ 

εμάληιεζε (t= -0,62, df=217, p=0.53), νχηε κε ηνλ θπληζκφ (t= -1.82, df=217, p=0.06), 

νχηε κε ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε (t= 1.40, df=217, p=0.16) αιιά νχηε κε 

ην ζθξίγνο (t=0.93, df=217, p=0.35) ηελ αθνζίσζε (t=0.19, df=217, p=0.84) θαη ηελ 

απνξξφθεζε (t=1.36, df=217, p=0.17). ηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά βέβαηα δελ 

παξαηεξνχκε νχηε αλάκεζα ζηε ζρνιή κε ην ζχλνιν ηεο εμνπζέλσζεο (t= -0.64. 

df=217, p=0.52) θαη ηεο δέζκεπζεο (t=0.91, df=217, p=0.36). Σν γεγνλφο απηφ καο 

πξνδηαζέηεη εμαξρήο λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη εθφζνλ νη δπν απηέο ζρνιέο 

δελ έρνπλ γεληθά εκθαλείο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ζα ήηαλ πην ζπλεηφ ζηε ζπλέρεηα λα 

ηηο εμεηάζνπκε ζαλ ζχλνιν θαη φρη σο δπν μερσξηζηέο νκάδεο. 

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5 - Μέζε όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο εμνπζέλσζεο θαη ηεο δέζκεπζεο θαη T-test 

                                             

Φνηηεηέο Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο 

Φνηηεηέο Σκήκαηνο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

 T-    

TEST 

 Μ.Ο Σ.Α Μ.Ο Σ.Α t p 

πλαηζζεκαηηθή Δμάληιεζε 2.89 1.32 3.00 1.40 -0.62 0.53 

Κπληζκφο ή Απνπξνζσπνπνίεζε 1.55 1.59 1.98 1.89 -1.82 0.069 

Πεξηνξηζκέλε Πξνζσπηθή 

Δπίηεπμε 

4.00 1.13 3.77 1.19 1.40 0.16 

θξίγνο 3.15 1.34 2.97 1.41 0.93 0.35 

Αθνζίσζε 4.16 1.43 4.12 1.38 0.19 0.84 

Απνξξφθεζε 2.66 1.43 2.39 1.44 1.36 0.17 

πλνιηθή Δμνπζέλσζε 2.97 0.73 3.04 0.74 -0.64 0.52 

πλνιηθή Γέζκεπζε 3.37 1.20 3.22 1.26 0.91 0.36 
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3.2 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαηζζήκαηα 

 

Έρνληαο εληνπίζεη ην αλ νη θνηηεηέο πνπ εμεηάδνπκε ππνθέξνπλ απφ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πεξλάκε ζηνλ επφκελν ζηφρν καο πνπ είλαη λα εληνπηζηεί ε 

ζρέζε θαη ε ηπρφλ επηξξνή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην 

θαηλφκελν ηεο εμνπζέλσζεο θαζψο θαη αλ νη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ην θαηλφκελν. Γηα λα πεηχρνπκε ην ζηφρν καο απηφ αθνινπζήζακε κηα 

ζεηξά αλαιχζεσλ πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, έρνληαο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο (ζρνιή, έηνο θνίηεζεο, ειηθία, 

θαηάζηαζε θνίηεζεο, ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα) θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη εμαξηεκέλεο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο.  

Αξρηθά μεθηλήζακε ηελ αλάιπζε απφ ηε κεηαβιεηή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εμάληιεζεο. Μέζσ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζα εξεπλήζνπκε αλ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία καο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνβιέπνπλ ηε δηάζηαζε απηή. Σα 

απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη νη παξάγνληεο εμεγνχλ ην 20.9% ηεο ζπλνιηθήο 

εηθφλαο (R²= 0.20, F=(7,211)=7.96, p=0.00). Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εληνπίζακε φηη 

κφλν νη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα (β=0.15, p=0.02) θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (β=0.40, p=0.00) απνηεινχλ ηηο δπν ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

πξνβιέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε.  
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Πίλαθαο 6 - Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο σο πξνο ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

 

ρνιή 0.21 0.18 0.07 1.16 0.24 

Έηνο θνίηεζεο -0.06 0.14 -0.05 -0.44 0.66 

Ηιηθία -0.11 0.11 -0.11 -0.95 0.34 

Καηάζηαζε Φνίηεζεο 0.16 0.23 0.05 0.69 0.49 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 0.26 0.12 0.15 2.23 0.02 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.77 0.12 0.40 6.24 0.00 

 

 

 

 Έπεηηα πεξάζακε ζηε κειέηε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ σο πξνο ηε ζπληζηψζα ηνπ θπληζκνχ. Η αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ εθαξκφζακε καο πιεξνθνξεί φηη νη κεηαβιεηέο επεμεγνχλ ην 

14.1% (R²=0.14, F(7,211)=4.96, p=0.00) ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ελψ κφλν ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (β=0.35, p=0.00) είλαη ε κφλε ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ 

πξνβιέπεη ηε δηάζηαζε ηνπ θπληζκνχ. 
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Πίλαθαο 7 – Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηνπ θπληζκνύ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

 ρνιή 0.45 0.24 0.13 1.87 0.06 

 

Έηνο θνίηεζεο 0.07 0.19 0.05 0.36 0.71 

Ηιηθία -0.12 0.15 -0.10 -0.78 0.43 

Καηάζηαζε θνίηεζεο 0.08 0.31 0.02 0.27 0.78 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα -0.20 0.16 -0.09 -1.24 0.21 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.87 0.16 0.35 5.29 0.00 

 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο, ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ε αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο καο έδεημε φηη επεμεγείηαη ην 12.4% (R²=0.12, F(7,211)=4.28, p=0.00) 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ελψ απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, νη ψξεο 

δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα (β=0.29, p=0.00) θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (β= -

0.23, p=0.001) είλαη νη δπν ζεκαληηθέο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή 

επίηεπμε. 
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Πίλαθαο 8 – Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο σο πξνο 

ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

 ρνιή -0.19 0.16 -0.08 -1.17 0.24 

 

Έηνο Φνίηεζεο -0.11 0.13 -0.11 -0.83 0.40 

Ηιηθία 0.09 0.10 0.11 0.90 0.36 

Καηάζηαζε Φνίηεζεο -0.03 0.21 -0.01 -0.15 0.87 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 0.44 0.10 0.29 4.07 0.00 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα -0.37 0.11 -0.23 -3.40 0.001 

 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζακε κηα ζεηξά ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία (ειηθία, έηνο θνίηεζεο θαη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα) θαη ζηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο γηα λα δνχκε ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε. Απηφ πνπ 

παξαηεξνχκε εδψ είλαη φηη αλάκεζα ζηα πξναλαθεξζέληα δεκνγξαθηθά ππάξρεη ζεηηθή 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κφλν αλάκεζα ζηε δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο κε ηηο 

ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα (r=0.21, p=0.001) θαη αλάκεζα ζηελ πεξηνξηζκέλε 

πξνζσπηθή επίηεπμε κε ηηο ψξεο δηαβάζκαηνο/ εξγαζίαο ηε κέξα (r=0.23, p=0.00) ελψ 

θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Η 

ζεηηθή απηή ζπζρέηηζε ζεκαίλεη πσο, φζν νη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 

απμάλνληαη αλάινγε αχμεζε ππάξρεη θαη ζηε δηάζηαζε ηεο εμάληιεζεο θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. 

ια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ εσο ηψξα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 9 – πζρεηίζεηο δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο 

 Δμάληιεζε Κπληζκφο 

Πεξηνξηζκέλε 

Πξνζσπηθή 

Δπίηεπμε 

Έηνο Φνίηεζεο 0.01 0.05 -0.005 

Ηιηθία -0.03 0.004 0.04 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 0.21** -0.02 0.23** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 

 

 

      

3.3 Γέζκεπζε, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαηζζήκαηα 

 

Δθφζνλ κειεηήζακε ην αλ νη θνηηεηέο ησλ δπν ζρνιψλ πνπ εμεηάδνπκε είλαη 

εξγαζηαθά δεζκεπκέλνη, πεξλάκε ζηελ επφκελε καο εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ είλαη λα 

κειεηήζνπκε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ηελ 

πηζαλή επηξξνή ηνπο ζην θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Δπίζεο, ζα δνχκε 

θαη αλ νη ζπγθεθξηκέλεο  κεηαβιεηέο πξνβιέπνπλ ην θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο. Γηα λα 

θέξνπκε εηο πέξαο ην ζηφρν καο αθνινπζήζακε θαη εδψ κηα ζεηξά αλαιχζεσλ 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έρνληαο σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο. 

 Αξρηθά κειεηήζακε ηελ κεηαβιεηή ηνπ ζθξίγνπο ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Η αλάιπζε καο έδεημε φηη νη κεηαβιεηέο 

καο επεμεγνχλ ην 32.5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (R²=0.32, F(7,211)=14.50, 

p=0.00) ελψ απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κφλνλ νη ψξεο δηαβάζκαηνο (β=2.57, 
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p=0.011) θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (β=7.98, p=0.00) είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ 

ζεκαζία, επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ ζθξίγνπο.    

 

 

Πίλαθαο 10 – Πξνβιεπηηθνί  παξάγνληεο ηνπ ζθξίγνπο σο  πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

 ρνιή -0.17 0.17 -0.06 -1.01 0.30 

 

Έηνο Φνίηεζεο 0.06 0.13 0.05 0.48 0.63 

Ηιηθία 0.02 0.10 0.02 0.23 0.81 

Καηάζηαζε Φνίηεζεο -0.26 0.22 -0.08 -1.21 0.22 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 0.29 0.11 0.16 2.57 0.01 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.85 0.10 0.48 7.98 0.00 

 

 

Έπεηηα εμεηάζακε ηε κεηαβιεηή ηεο αθνζίσζεο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Η εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο καο έδεημε φηη νη κεηαβιεηέο καο επεμεγνχλ ην 28.8% (R²=0.28, 

F(7,211), p=0.00) ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ελψ κφλν ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(β=0.53, p=0.00) είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηε δηάζηαζε ηεο 

αθνζίσζεο. 
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Πίλαθαο 11 – Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο αθνζίσζεο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

 ρνιή 0.07 0.18 0.02 0.42 0.67 

 

Έηνο θνίηεζεο 0.008 0.14 0.006 0.05 0.95 

Ηιηθία -0.04 0.11 -0.04 -0.41 0.67 

Καηάζηαζε θνίηεζεο -0.20 0.23 -0.06 -0.86 0.39 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα 0.07 0.12 0.04 0.61 0.53 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.96 0.11 0.53 8.53 0.00 

 

 

 

Σέινο, επηθεληξσζήθακε ζηε δηάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο. Η πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε πνπ εθαξκφζακε αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ απνξξφθεζε καο πιεξνθφξεζε φηη νη κεηαβιεηέο καο 

εμεγνχλ ην 30.1% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (R²=0.30, F(7,211)=12.98, p=0.00) ελψ 

απφ απηέο, νη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα (β=0.13, p=0.04) θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (β=0.46, p=0.00) είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηε 

δηάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο. 
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Πίλαθαο 12 – Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο απνξξόθεζεο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

 ρνιή -0.15 0.18 -0.05 -0.87 0.38 

 

Έηνο θνίηεζεο -0.05 0.14 -0.04 -0.36 0.71 

Ηιηθία 0.08 0.11 0.08 0.72 0.47 

Καηάζηαζε θνίηεζεο 0.06 0.23 0.02 0.27 0.78 

Ώξεο δηαβάζκαηνο εξγαζίαο ηε κέξα 0.24 0.12 0.13 2.01 0.04 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 0.86 0.11 0.46 7.54 0.00 

 

 

 

Ακέζσο κεηά, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο εθαξκφζακε κηα ζεηξά αλαιχζεσλ ζπζρέηηζεο ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ειηθία, έηνο θνίηεζεο θαη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 

δέζκεπζεο γηα λα δνχκε ηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν. 

Έπεηηα απφ ηηο αλαιχζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη φηη κφλν ε κεηαβιεηή ψξεο 

δηαβάζκαηνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηεο 

δέζκεπζεο, δειαδή κε ην ζθξίγνο (r=0.32, p=0.00), ηελ αθνζίσζε (r=0.18, p=0.007) 

αιιά θαη ηελ απνξξφθεζε (r=0.31, p=0.00). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλνληαη νη ψξεο 

πνπ δηαβάδνπλ/εξγάδνληαη νη θνηηεηέο ηε κέξα, ηφζν απμάλεηαη ην ζθξίγνο ηνπο, ε 

αθνζίσζε αιιά θαη ε απνξξφθεζε ηνπο. Δπίζεο, αλ νη ψξεο απηέο κεηψλνληαη, 

κεηψλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ζπληζηψζεο κε ηηο νπνίεο ζπζρεηίδνληαη.  

ια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ  

παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 13 - πζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

ησλ  ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο δέζκεπζεο 

 θξίγνο Αθνζίσζε Απνξξφθεζε 

Έηνο Φνίηεζεο 0.08 0.10 0.32** 

Ηιηθία -0.03 -0.01 0.18** 

Ώξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο 

ηε κέξα 

0.08 0.11 0.31** 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

 

 

3.4 ρέζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, εξγαζηαθήο δέζκεπζεο θαη ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

 Μηα αθφκε εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε είλαη απηή ηεο 

χπαξμεο ζρέζεο, ζεηηθήο ή αξλεηηθήο, κεηαμχ ηεο εμνπζέλσζεο, ηεο δέζκεπζεο θαη ησλ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Η δηαδηθαζία απηή ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ 

παξακεηξηθνχ δείθηε ζπζρέηηζεο Pearson r. Οη ζπζρεηίζεηο κπνξεί λα είλαη δπν 

θαηεγνξηψλ. Δίηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο. Οη ζεηηθέο θαλεξψλνπλ κηα αλάινγε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη ελψ ζηηο αξλεηηθέο κηιάκε γηα αληηζηξφθσο 

αλάινγεο ζρέζεηο. 

 Έπεηηα απφ ζπζρεηίζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο θαη ηεο δέζκεπζεο 

παξαηεξνχκε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο δπν απφ 

ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο, δειαδή ην ζθξίγνο (r= -0.16, p=0.017) θαη ηελ 

αθνζίσζε (r= -0.18, p=0.007) ελψ έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(r=0.41, p=0.00). Ο θπληζκφο παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθξίγνο (r= -0.43, 
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p=0.00), ηελ αθνζίσζε (r= -0.68, p=0.00) θαη ηελ απνξξφθεζε (r= -0.33, p=0.00)  

αιιά θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r= -0.44, p=0.00) ελψ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r= 0.33, p=0.00). Η πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε έρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθξίγνο (r=0.67, p=0.00), ηελ αθνζίσζε (r=0.65, p=0.00), ηελ 

απνξξφθεζε (r=0.59, p=0.00) θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r=0.63, p=0.00) ελψ 

αξλεηηθή είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (r=0.17, p=0.009). 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο παξαηεξνχκε φηη θαη νη ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο δέζκεπζεο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα παξνπζηάδεη ην ζθξίγνο (r= -0.18, p=0.005) 

θαη ε αθνζίσζε (r= -0.19, p=0.003).  

 

Πίλαθαο 14 - πζρεηίζεηο εμνπζέλσζεο, δέζκεπζεο θαη ζπλαηζζεκάησλ  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1) πλαηζζεκαηηθή 

Δμάληιεζε 

1        

2) Κπληζκφο 0.44** 1       

3) Πεξηνξηζκέλε 

Πξνζσπηθή Δπίηεπμε 

-0.13* -0.50** 1      

4) θξίγνο -0.16* -0.43** 0.67** 1     

5) Αθνζίσζε -0.18** -0.68** 0.65** 0.61** 1    

6) Απνξξφθεζε 0.00 -0.33** 0.59** 0.75** 0.57** 1   

7) Αξλεηηθά πλαηζζήκαηα 0.41** 0.33** -0.17** -0.18** -0.19** -0.11 1  

8) Θεηηθά πλαηζζήκαηα -0.095 -0.44** 0.63** 0.53** 0.52** 0.52** -0.11 1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        

  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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4. πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

 

Σξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο - ζηφρνη ηέζεθαλ εμαξρήο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίρζεθε θαη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάιπζεο απηήο, ην ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ. ηε ζπδήηεζε κάιηζηα ζα παξνπζηαζηνχλ απνηειέζκαηα αλάινγσλ 

εξεπλψλ αιιά ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο. 

Αξρηθά λα επηζεκαλζεί φηη νη ππφινηπεο έξεπλεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ δηεμήρζεζαλ θαηά 

βάζε εθηφο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ θαζψο ζηε ρψξα καο δελ αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε 

ην ζέκα ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο εμνπζέλσζεο πάλσ ζηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο, δελ 

εληνπίζηεθαλ έξεπλεο κε ζρνιέο αλάινγεο κε απηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηε δηθή καο 

πεξίπησζε θαη ηέινο δελ βξέζεθαλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη εδψ παξφκνηεο 

έξεπλεο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Αξρηθφο καο ζηφρνο ινηπφλ ήηαλ λα εξεπλήζνπκε ην αλ νη θνηηεηέο ησλ δπν 

ηκεκάησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμνπζέλσζε θαη δέζκεπζε. Απφ ηελ έξεπλα καο 

πξνέθπςε φηη ε εμνπζελσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο βξίζθεηαη ζε 

ρακειφ επίπεδν θαη ε δέζκεπζε ηνπ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα πνζνζηά, ελψ φζνλ αθνξά 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηφζν ε εμνπζέλσζε 

ηνπο φζν θαη ε δέζκεπζε ηνπο είλαη ζε κέηξην επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε 

παξφκνηεο έξεπλεο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο λνζειεπηηθήο νη 

εξσηψκελνη δήισζαλ εμνπζελσκέλνη κε πςειά πνζνζηά ζε εμάληιεζε θαη θπληζκφ  

θαη ρακειά ζε πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή επίηεπμε (Da Silva et al., 2014), κέηξηα 

εμνπζελσκέλνη δήισζαλ θνηηεηέο ηαηξηθήο ζρνιήο (Ling et al., 2014), εμνπζελσκέλνη 

αιιά φρη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δήισζαλ θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ ζηελ Σατβάλ (Lin & 

Huang, 2013), αιιά ππήξραλ θαη θνηηεηέο πνπ δηέηξεραλ θίλδπλν εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ εμνπζέλσζεο (Nikodijevic et al., 2012). Η πηζαλφηεηα λα εκθαλίζεη έλαο 

θνηηεηήο εμνπζέλσζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε 

ζρνιή. ζν πην απαηηεηηθφ είλαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηφζεο 

πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο έρνπλ νη θνηηεηέο θαη ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα θηάζνπλ ζηα 

φξηα ηνπο. ηε δηθή καο πεξίπησζε θαη νη δπν ζρνιέο ζεσξνχληαη λα βξίζθνληαη ζε 

αλάινγν επίπεδν θαη κάιηζηα φρη ηδηαίηεξα δχζθνιν νπφηε ίζσο θαη απηή λα είλαη ε 

αηηία ηεο εκθάληζεο κέηξησλ ή θαη ρακειψλ πνζνζηψλ εμνπζέλσζεο. Η δέζκεπζε απφ 

ηελ άιιε είλαη ζε κέηξην επίπεδν γεγνλφο πνπ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ην θάζε άηνκν 
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μερσξηζηά θαη νη παξάγνληεο εκθάληζεο ηεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ θνηηεηή ζε 

θνηηεηή. 

Ο ακέζσο επφκελνο ζηφρνο πνπ ζέζακε ήηαλ λα εξεπλήζνπκε αλ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηελ 

εμνπζέλσζε θαη ηε δέζκεπζε θαη αλ λαη κε πνην ηξφπν ζπκβαίλεη απηφ. Ωζηφζν πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί απφ ηελ αξρή φηη ην θχιν σο δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηειηθά ζηηο αλαιχζεηο καο θαζψο ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα κηθξφο άξα θαη φρη ηθαλφο λα καο νδεγήζεη ζε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη νη δπν ζρνιέο δελ θάλεθε εμαξρήο λα έρνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο καο ψζεζε λα ηηο κειεηήζνπκε σο ζχλνιν θαη φρη σο 

δπν μερσξηζηέο νκάδεο.  

Έηζη, φζνλ αθνξά ηελ εμνπζέλσζε παξαηεξνχκε φηη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκηα 

επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο ελψ νη ψξεο 

δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ κφλν ηε δηαζηάζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Οη ψξεο 

δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα κάιηζηα έρνπλ θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δηάζηαζε ηεο 

εμάληιεζεο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξν δηαβάδεη/εξγάδεηαη ν θνηηεηήο ηφζν πην εμαληιεκέλνο ζα αηζζάλεηαη. 

Αμίδεη βέβαηα λα ηνληζηεί φηη νχηε ην έηνο θνίηεζεο αιιά νχηε θαη ε θαηάζηαζε 

θνίηεζεο δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε ή ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κε θακία 

δηάζηαζε ηεο εμνπζέλσζεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη έξεπλεο φπνπ παξαηεξνχκε φηη ν 

θίλδπλνο εμνπζέλσζεο απμάλεηαη φζν απμάλνληαη ηα έηε θνίηεζεο (Galan et al., 2011) 

ή ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εμάληιεζεο, ηνπ θπληζκνχ θαη ηνπ έηνο θνίηεζεο θάηη 

πνπ δελ ηζρχεη ζηε δηθή καο έξεπλα (Jia et al., 2009). Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη θαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ειηθία ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο εμνπζέλσζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε θνηηεηέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο ηνπ Υνλγθ 

Κνλγθ φπνπ ζε απηνχο, ε ειηθία ηνπο ζπζρεηηδφηαλ ζεηηθά κε ηνλ θπληζκφ ηνπο δειαδή 

φζν ε ειηθία ησλ θνηηεηψλ απμαλφηαλ αλάινγε αχμεζε είρε θαη ην αίζζεκα θπληζκνχ 

πνπ έλησζαλ (Jia et al., 2009) αιιά είρε θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

εμνπζέλσζεο φπσο ζηελ πεξίπησζε θνηηεηψλ ηνπξηζκνχ ζε παλεπηζηήκην ηεο βφξεηαο 

Κχπξνπ (Uludağ & Yaratan, 2010). Ωζηφζν δελ παξαηεξείηαη θάηη αλάινγν ζηε δηθή 

καο έξεπλα. 
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Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα βέβαηα κειεηήζεθαλ θαη 

ζε ζρέζε κε ην θαηλφκελν ηεο δέζκεπζεο. Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε παξαηεξήζακε φηη 

ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο ελψ 

νη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα επεξεάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ην ζθξίγνο θαη ηελ 

απνξξφθεζε ελψ ζπγρξφλσο έρνπλ θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δηάζηαζε ηεο 

απνξξφθεζεο. Δπηπιένλ, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δηάζηαζε ηεο απνξξφθεζεο 

παξνπζηάδεη θαη ε ειηθία θαη ην έηνο θνίηεζεο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πην 

κεγάινο ειηθηαθά είλαη ν θνηηεηήο θαη φζν πεξηζζφηεξν κειεηά ή εξγάδεηαη ηε κέξα 

ηφζν απμάλεηαη θαη ε απνξξφθεζε ηνπ. Μάιηζηα αηζζάλεηαη πην απνξξνθεκέλνο κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ φζν ηα έηε θνίηεζεο ηνπ απμάλνληαη. ε άιιεο έξεπλεο, απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κφλν ε ειηθία θαη ην θχιν παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε κε 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο (Uludağ & Yaratan, 2010).  

Σειεπηαίνο καο ζηφρνο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο 

εμνπζέλσζεο, ηεο δέζκεπζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη φηη 

ε εμάληιεζε παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζθξίγνο θαη ηελ αθνζίσζε θαη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο θπληζκφο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο θαζψο θαη κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ ζεηηθή 

είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Η πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή 

επίηεπμε απφ ηελ άιιε παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

δέζκεπζεο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ αξλεηηθή είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σέινο, φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο δέζκεπζεο ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ ην ζθξίγνο θαη ε αθνζίσζε έρνπλ αξλεηηθή  

ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Καηαιήγνπκε επνκέλσο ζε παξαηεξήζεηο 

κάιινλ αλακελφκελεο, θαζψο νη ζπληζηψζεο ηεο εμνπζέλσζεο έρνπλ αξλεηηθή 

ζπρέηηζε κε ηηο ζπληζηψζεο ηεο δέζκεπζεο γεγνλφο ινγηθφ εθφζνλ ε εμνπζέλσζε θαη ε 

δέκζεπζε είλαη δπν αληίζεηα θαηλφκελα. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πην εμνπζελσκέλνο 

αηζζάλεηαη ν θνηηεηήο ηφζν ιηγφηεξν δεζκεχεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αιιά θαη ην 

αληίζεην. Δπίζεο, αλακελφκελε ζεσξείηαη θαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εμνπζέλσζεο κε 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηεο δέζκεπζεο κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Η  

εμνπζέλσζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ πξνθαιεί ζηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ απηή 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ ε δέζκεπζε είλαη ε αηηία εκθάληζεο ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, νπφηε πξνζδνθνχκε φηη νη εμνπζελσκέλνη θνηηεηέο ζα θαηαθιχδνληαη 

σο επί ην πιείζηνλ απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ νη δεζκεπκέλνη ην αληίζεην, 
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δειαδή απφ ζεηηθά. Σα επξήκαηα καο επνκέλσο ζπλάδνπλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

παξαηεξήζεηο. Αλάινγεο κάιηζηα είλαη θαη νη παξαηεξήζεηο ζε άιιεο έξεπλεο (Uludağ 

& Yaratan, 2010, Schaufeli et al., 2001, Schaufeli et al., 2002, Xanthopoulou et al., 

2012, Ogwu et al., 2013) φπνπ ζε φιεο απηέο παξαηεξνχκε ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο κε ηε δέζκεπζε. 
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5. πκπεξάζκαηα 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο παξαηεξνχκε 

φηη ηειηθά ηφζν ε έλλνηα ηεο εμνπζέλσζεο φζν θαη ε έλλνηα ηεο δέζκεπζεο κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ φρη κφλν ζε εξγαδφκελα άηνκα αιιά θαη ζε θνηηεηέο. Ο αθαδεκατθφο 

ηνκέαο είλαη έλαο θιάδνο ηθαλφο λα πξνθαιέζεη αλάινγα ζπλαηζζήκαηα κε απηά ηνπ 

εξγαζηαθνχ, θαζψο νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ππνρξεψζεηο, επζχλεο, πίεζε, αιιά θαη 

αθνζίσζε θαη δέζηκν απέλαληη ζε απηφ πνπ θάλνπλ φπσο αθξηβψο θαη νη εξγαδφκελνη. 

Παξφια απηά φκσο νχηε ε εμνπζέλσζε νχηε θαη ε δέζκεπζε ησλ θνηηεηψλ δελ 

πξνθάιεζε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε εξεπλεηέο εληφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ ψζηε λα 

αζρνιεζνχλ πεξαηηέξσ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα γίλνπλ 

ηέηνηεο έξεπλεο ζε ειιεληθά παλεπηζηήκηα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα παξαηεξήζνπκε θαη 

λα αλαιχζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη Έιιελεο ζπνπδαζηέο. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο έγηλε πξνζπάζεηα κηθξήο έζησ ελίζρπζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα παξφιν πνπ αλαθεξφκαζηε κφλν ζε 

θνηηεηέο δπν ζρνιψλ θαη κφλν ηνπ λνκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Πέξαλ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ αλ βηψλνπλ νη θνηηεηέο εμνπζέλσζε ή δέζκεπζε 

επίζεο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα δπν θαηλφκελα. Απφ φια φκσο ηα δεκνγξαθηθά 

πεξηζζφηεξν νη ψξεο δηαβάζκαηνο/εξγαζίαο ηε κέξα θαη ε ειηθία ήηαλ απηά πνπ 

θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ ηα δπν θαηλφκελα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην έηνο 

θνίηεζεο. Η θαηάζηαζε θνίηεζεο δελ θάλεθε λα αιιάδεη θάπσο ηα απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο, ην θχιν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαλ ζηελ έξεπλα καο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

ησλ αλδξψλ πνπ δελ ήηαλ ηθαλφο λα καο δψζεη αζθαιή θαη έγθπξα απνηειέζκαηα αιιά 

πνπ ζπγρξφλσο καο πιεξνθφξεζε φηη νη δχν απηέο ζρνιέο δελ απνηεινχλ ηηο πξψηεο 

επηινγέο πξνηίκεζεο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ. Σέινο, νη δπν ζρνιέο απνδείρηεθε φηη 

πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία είραλ κεηαμχ ηνπο παξά δηαθνξέο γεγνλφο πνπ καο 

νδήγεζε λα ηηο κειεηήζνπκε σο ζχλνιν θαη φρη σο δπν δηαθνξεηηθέο νκάδεο.  

Δπίζεο, φπσο είδακε θαη ζηε βηβιηνγξαθία έηζη θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα καο, ε 

εμνπζέλσζε κε ηε δέζκεπζε απνηεινχλ δπν έλλνηεο αληίζεηεο θάηη πνπ απνδείρηεθε θαη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, θαζψο νη δηαζηάζεηο ηνπ ελφο 

θαηλνκέλνπ ζπζρεηηδφηαλ αξλεηηθά ή θαζφινπ κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ άιινπ. Έηζη φζν 
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απμάλεηαη ε δέζκεπζε ησλ θνηηεηψλ κεηψλεηαη ε εμνπζέλσζε ηνπο αιιά θαη 

αληίζηξνθα. Σέινο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ήηαλ αλακελφκελν εκθαληδφηαλ 

ζηα άηνκα πνπ ππέθεξαλ απφ εμνπζέλσζε ελψ ηα ζεηηθά ραξαθηήξηδαλ ηα άηνκα κε 

ζηνηρεία δέζκεπζεο. 
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6. Πεξηνξηζκνί 

 

πσο ζπκβαίλεη κε θάζε έξεπλα έηζη θαη ζε απηή ηε δηπισκαηηθή αλακελφκελν 

είλαη λα ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Ο βαζηθφηεξνο απφ απηνχο έρεη λα θάλεη κε ηε 

θχζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. 

Οιφθιεξν ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηνζπκπιήξσζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί αλ ηα άηνκα πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδσζαλ απαξαίηεηα θαη αιεζείο-έγθπξεο απαληήζεηο. ίγνπξα νη 

πεξηζζφηεξνη, εθφζνλ δέρηεθαλ λα βνεζήζνπλ, απάληεζαλ θαη εηιηθξηλά κπνξεί φκσο 

πάληα λα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ απάληεζαλ ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε. Ωζηφζν, 

νπνηνζδήπνηε δηεμάγεη έξεπλα, είλαη αδχλαηνλ λα γλσξίδεη ηη ηζρχεη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα νπφηε πάληα έρνπκε θαη ηηο αλάινγεο επηθπιάμεηο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε 

έξεπλα αθνξά κφλν θνηηεηέο ησλ δπν ζρνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Θεζζαινλίθε ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο γεληθεχνληαη κφλν ζην ζχλνιν ησλ 

θνηηεηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιψλ απηήο ηεο πφιεο. Ίζσο λα κελ αθνξνχλ θνηηεηέο 

αληίζηνηρσλ ζρνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδνο εθφζνλ απηνί δελ 

ζπκκεηείραλ εμαξρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. 
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Παξάξηεκα 

 

Δξσηεκαηνιόγην 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΔΥΗΕOΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Αγαπεηέ/ή Φνηηεηή/ηξηα, 

Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα αθηεξψζεηο ιίγν ρξφλν γηα ηελ παξαθάησ έξεπλα. Γελ ζα 

ζνπ πάξεη παξαπάλσ απφ 15 ιεπηά. Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζνπ. Η βνήζεηά ζνπ ζα είλαη ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο. Έρε ζην 

λνπ ζνπ φηη ζηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζεηο δελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο θαη ην κφλν πνπ 

απαηηείηαη είλαη εηιηθξίλεηα. Η ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή αιιά ζε θάζε πεξίπησζε 

ζα ηεξεζεί κπζηηθφηεηα θαη θπζηθά αλσλπκία, ελψ νη απαληήζεηο πνπ ζα δψζεηο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα, δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ 

ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Σν πεξηερφκελφ ηεο εξγαζίαο αθνξά ζην ζέκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο 

(Burnout) θαη Δπαγγεικαηηθήο Γέζκεπζεο (WorkEngagement) ησλ θνηηεηώλ. 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Antony 

Jude Montgomery. 

 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΩ  ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α! 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 2014 
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

ΥΟΛΗ:………………………………………........................................... 

 

ΔΣΟ ΦΟΙΣΗΗ:………….. 

 

ΗΛΙΚΙΑ:…………………. 

 

 

ΦΤΛΟ:   ΑΝΓΡΑ   

  

ΓΤΝΑΙΚΑ 

 

 

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΙΣΗΗ:    ΦΟΙΣΗΣΗ / ΣΡΙΑ 

 

ΦΟΙΣΗΣΗ / ΣΡΙΑ  ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

ΏΡΔ ΓΙΑΒΑΜΑΣΟ/ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΜΔΡΑ:    

 

         3-5 

 

         6-8 

  

9 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

0-2 
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Πνηέ 

 

Μεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν ή 

ιηγόηεξν 

 

Μηα θνξά 

ην κήλα ή 

ιηγόηεξν 

 

Μεξηθέο 

θνξέο ην 

κήλα 

 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

 

Μεξηθέο 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

 

Κάζε 

κέξα 

 

1.Όηαλ κειεηάσ 

αηζζάλνκαη 

πλεπκαηηθά 

δπλαηόο/ή 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

2.Μπνξώ λα 

κειεηάσ γηα πνιύ 

θαηξό 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

3.Όηαλ κειεηάσ 

αηζζάλνκαη λα 

πιεκκπξίδσ από 

ελέξγεηα 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

4.Όηαλ κειεηάσ 

ληώζσ γεκάηνο/ε 

δύλακε θαη 

δσληάληα 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

5.Όηαλ μππλάσ ην 

πξσί ληώζσ όηη 

ζέισ λα πάσ ζην 

κάζεκα 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

6.Αηζζάλνκαη όηη 

νη ζπνπδέο κνπ 

είλαη γεκάηεο 

λόεκα θαη ζθνπό 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7.Οη ζπνπδέο κνπ 

κε εκπλένπλ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

8.Δίκαη 

ελζνπζηαζκέλνο/ε 

κε ηηο ζπνπδέο 

κνπ 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

9.Νηώζσ 

πεξήθαλνο/ε γηα 

ηηο ζπνπδέο κνπ 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Με βάζε ηελ παξαθάησ δηαβάζκηζε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξείηε όηη ζαο εθθξάδεη 

πεξηζζόηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο επηιέγνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό από ην 0 – 

6. 
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10. Θεσξώ όηη 

νη ζπνπδέο κνπ 

είλαη 

απαηηεηηθέο 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

11. Ζ ώξα 

πεξλάεη γξήγνξα 

όηαλ κειεηάσ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

12.Όηαλ 

κειεηάσ μερλάσ 

ηα πάληα γύξσ 

κνπ 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

13. Αηζζάλνκαη 

ραξνύκελνο/ε 

όηαλ έρσ 

εληαηηθό 

δηάβαζκα 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

14.Οη ζπνπδέο 

κνπ κε 

παξαζύξνπλ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Πνηέ 

Μεξηθέο 

θνξέο ην 

ρξόλν 

Μηα 

θνξά ην 

κήλα 

Μεξηθέο 

θνξέο ην 

κήλα 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

Μεξηθέο 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Κάζε 

κέξα 

1.Αηζζάλνκαη 

ζπλαηζζεκαηηθά 

εμαληιεκέλνο/ε κε 

ηηο ζπνπδέο κνπ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

2.Αηζζάλνκαη 

εμνπζελσκέλνο/ε 

ζην ηέινο ηεο 

εκέξαο 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

3.Αηζζάλνκαη 

θνπξαζκέλνο/ε 

όηαλ ζεθώλνκαη 

ην πξσί θαη έρσ 

λα αληηκεησπίζσ 

άιιε κηα κέξα ζηε 

ζρνιή 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

4.Σν δηάβαζκα ή ε 

παξαθνινύζεζε 

καζεκάησλ κνπ 

πξνθαιεί πίεζε 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

5.Αηζζάλνκαη 

εμνπζελσκέλνο κε 

ηηο ζπνπδέο κνπ 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

6. Οη ζπνπδέο κνπ 

κε ελδηαθέξνλ 

ιηγόηεξν από όζν 

κε ελδηέθεξαλ 

θαηά ηελ εγγξαθή 

κνπ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7. Οη ζπνπδέο κνπ 

πιένλ κε 

ελζνπζηάδνπλ 

ιηγόηεξν 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

8. Έγηλα πην 

θπληθόο/ε όζνλ 

αθνξά ηελ πηζαλή 

ρξεζηκόηεηα ησλ 

ζπνπδώλ κνπ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

9. Ακθηβάιισ γηα 

ηε ζεκαζία ησλ 

ζπνπδώλ κνπ 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
10. Μπνξώ λα ιύζσ 

απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηηο 

ζπνπδέο κνπ 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Οκνίσο, 
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11.Πηζηεύσ όηη 

ζπλεηζθέξσ 

απνηειεζκαηηθά 

ζηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινπζώ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

12.Καηά ηε γλώκε 

κνπ είκαη θαιόο/ή 

θνηηεηήο/ηξηα 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

13. Με εκςπρώλεη 

λα πεηπραίλσ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο 

κνπ ζηόρνπο 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

14.Έρσ κάζεη 

πνιιά ρξήζηκα 

πξάγκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδώλ κνπ 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

15.Καηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ έρσ 

ηελ 

απηνπεπνίζεζε όηη 

κπνξώ λα θέξσ 

εηο πέξαο 

απνηειεζκαηηθά 

όηη έρσ αλαιάβεη 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ιίζηα από ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. εκεηώζηε δίπια από ηελ θάζε ιέμε ην λνύκεξν πνπ ηαηξηάδεη 

θαιύηεξα κε ην πώο ληώζεηε ηε τελευταία εβδομάδα. 

 

 

1 

Καζόινπ 

2 

Λίγν 

3 

Μέηξηα 

4 

Πνιύ 

5 

Πάξα πνιύ 

 

 

 

………   Αλαζηάησζε    ………..   Νεπξηθφηεηα 

……….  Δρζξφηεηα     ………..   Απνθαζηζηηθφηεηα 

……….  Δγξήγνξζε     ………..   Πξνζνρή / Φξνληίδα 

……….  Νηξνπή     ………..    Φφβνο 

……….  Έκπλεπζε     …………  Δλεξγεηηθφηεηα 

 


