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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος είναι κυρίως οι κοινές αξίες, το υψηλό επίπεδο 
αυτονοµίας, το κριτικό πνεύµα, η δηµιουργία νέας γνώσης, η εκπαιδευτική εµπειρία, το αλτρουιστικό 
ενδιαφέρον για τους φοιτητές, η εφαρµογή της λογικής, η χρησιµοποίηση των αποδείξεων, η εννοιολογική 
θεωρητική αυστηρότητα και η ανιδιοτελής αναζήτηση της αλήθειας µέσω της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. 

Ωστόσο, το ακαδηµαϊκό περιβάλλον δεν είναι «αποστειρωµένο» που σηµαίνει ότι εγκυµονεί ή φιλοξενεί 
καταστάσεις που µπορεί να συνιστούν ή να αναχθούν σε προβλήµατα για τους φοιτητές. Σε αυτό το πλαίσιο 
εµφανίζεται το σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης -γνωστό και ως ακαδηµαϊκή εξουθένωση- έχοντας 
αιτίες πολυσύνθετης φύσης και επίδρασης.  

Σκοπός της διατριβής είναι η µελέτη αιτιωδών παραγόντων που συντελούν στο σύνδροµο της εξουθένωσης 
των φοιτητών αλλά και των συσχετίσεων που υφίστανται µεταξύ τους µε στόχο τη δηµιουργία ενός ενιαίου 
αιτιακού υπόβαθρου της φοιτητικής εξουθένωσης. Μεθοδολογικά το φαινόµενο της εξουθένωσης 
προσεγγίστηκε στη βάση της πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε 
θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε το φαινόµενο της εξουθένωσης των φοιτητών όπως στοιχεία 
φοιτητικής ζωής, ικανοποίησης από σπουδές και συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Για τα ερωτήµατα κάθε 
θεµατικής ενότητας πραγµατοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση ώστε να βρεθούν τα λανθάνοντα 
χαρακτηριστικά που υπάρχουν πίσω από αυτά και έχουν αιτιώδη σχέση -δοµικά στοιχεία- µε αυτά. Σε κάθε 
οµάδα ερωτηµάτων εφαρµόστηκε πολυτοµική θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων -η οποία διέπεται από την 
ιδιότητα του αναλλοίωτου και για αυτό είναι ανεξάρτητη του ερωτηµατολογίου που διατέθηκε, του δείγµατος 
στο οποίο δόθηκε, δεν υποθέτει ίδια σφάλµατα για όλους τους ερωτώµενους και δεν επηρεάζεται από 
µεροληψία - προκειµένου να εντοπιστούν οι κυρίαρχες ερωτήσεις/µεταβλητές που ασκούν τη µεγαλύτερη 
επίδραση σε αυτήν και να αξιολογηθούν αντικειµενικά όλες οι ερωτήσεις. Οι δέσµες αιτιών που προέκυψαν 
από την διερευνητική ανάλυση παραγόντων µελετήθηκαν περαιτέρω -ως εξαρτηµένες µεταβλητές- κάνοντας 
χρήση ιεραρχικών δέντρων παλινδρόµησης µε ανεξάρτητες µεταβλητές/παράγοντες που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ως επηρεάζοντες τη φοιτητική εξουθένωση ώστε να αναδειχτούν οι σηµαντικότεροι από αυτούς 
και οι αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις τους. Τέλος, για να συνεκτιµηθούν οι επιδράσεις, έµµεσες ή/και άµεσες, 
σε κάθε δέσµη αιτιών που µελετήθηκε προσαρµόστηκε κατάλληλο δοµικό υπόδειγµα εξισώσεων. 

Τα κυριότερα ευρήµατα της διατριβής περιλαµβάνουν:  

i. Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών διαφοροποιούνται αναλόγως του προφίλ της οικογένειας 
όπου µεγάλωσαν (δύο γονείς, µονογονεϊκή οικογένεια κ.α) µε τους φοιτητές που προέρχονται από 
µονογονεϊκές οικογένειες µε µητέρα να εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης. 

ii. Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών διαφοροποιούνται αναλόγως τους έτους σπουδών 
φοίτησης µε θετική συσχέτιση να εµφανίζεται µέχρι το προτελευταίο έτος σπουδών, µέγιστη τιµή 
στο προτελευταίο έτος και µικρή κάµψη στο τελευταίο έτος φοίτησης.  

iii. Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών διαφοροποιούνται αναλόγως της σχολής φοίτησης. Τα 
µεγαλύτερα επίπεδα µέσης εξουθένωσης των φοιτητών εµφανίζονται στην Πολυτεχνική Σχολή ενώ 
τα µικρότερα στη Σχολή Υγείας. Τα επίπεδα µέσης εξουθένωσης στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

iv. Η δέσµη αιτιών της ικανότητας συνεργασίας των φοιτητών µε τους άλλους -βάσει της διερευνητικής 
παραγοντικής ανάλυσης- προέκυψε ότι επηρεάζεται από τη σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση, την αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές, την έλλειψη 
ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία, την ικανότητα αυτοέλεγχου, τη δυσκολία ενσυναίσθησης, 
την έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού, την ικανότητα ετεροεπίγνωσης, την πίεση φόρτου 
εργασίας, την ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών, την ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο 
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σπουδών, την επαρκή ενηµέρωση και οργάνωση, την επάρκεια υποδοµών φοίτησης και την αίσθηση 
ύπαρξης δικαιοσύνης και ανταµοιβής. 

v. Σηµαντικοί παράγοντες άµεσης ή έµµεσης επιρροής στη δέσµη αιτιών έλλειψη ενδιαφέροντος για 
τους άλλους - κυνισµός αναδείχθηκαν η έλλειψη ενδιαφέροντος των σπουδαστών για τις σπουδές 
τους, η δυσκολία κατανόησης των άλλων µέσα στο πανεπιστήµιο, η σωµατική και ψυχο-
συναισθηµατική τους εξάντληση, η έλλειψη συναισθηµατικού τους αυτοπροσδιορισµού, η 
ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών και η αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση 
από τις σπουδές τους. 

vi. Οι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά στην δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης των 
φοιτητών είναι η ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής, η επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση, η  
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση, η αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές, ο 
κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους, η δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους, το 
τµήµα φοίτησης, η ικανότητα αυτοελέγχου και η δυσκολία ενσυναίσθησης. 

vii. Κατά τη διαδικασία αποτίµησης των ερωτηµάτων µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων δοµήθηκαν 
συνοπτικά ερωτηµατολόγια που δεν υπολείπονται των περισσότερων πλεονεκτηµάτων των εκτενών 
ερωτηµατολογίων που µπορούν να εφαρµοστούν σε µεγάλη κλίµακα και σε σύντοµο χρόνο µε στόχο 
την ανίχνευση της φοιτητικής εξουθένωσης και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών. 
Προέκυψε ότι περισσότερες από τις µισές ερωτήσεις του συνοπτικού ερωτηµατολογίου πρέπει να 
εστιάζουν στις σπουδές των φοιτητών και στη συνεργασία µε τους συµφοιτητές και τους καθηγητές 
τους. Όπου εντοπιστούν ενδείξεις ανίχνευσης των φαινοµένων τότε µπορεί να γίνει χρήση των εκτενών 
ερωτηµατολογίων για τη διεξοδικότερη εξέταση των φαινοµένων. 

Περαιτέρω έρευνα µε βάση τη µεθοδολογία και τα ευρήµατα της διατριβής θα µπορούσε να εστιάσει στη 
µελέτη και άλλων δεσµών αιτιών της φοιτητικής εξουθένωσης στη βάση επέκτασης των αιτιωδών παραγόντων 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης, φοιτητικής δέσµευσης και στοιχείων της προσωπικότητας. Η δόµηση ενός 
γράφου αιτιωδών παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης θα µπορούσε να υλοποιηθεί δια µέσου ενός 
µεγάλου δείγµατος ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκειά του για όλους τους συνδυασµούς των αλληλεξαρτήσεων 
που θα εµφανιστούν στο γράφο εξαρτήσεων. 

Μέρη της παρούσας διδακτορικής διατριβής περιλαµβάνονται στις παρακάτω δηµοσιεύσεις: 

Georgiou, D. A., & Androulakis, G. S. (2019a). An examination of factors affecting cynicism as a factorial 
element of student’s burnout. In Proceedings of the Economies of the Balkan and the Eastern European 
countries in the changing world (p. 61). Bucurest, Romania. 
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SYNOPSIS 

The basic characteristics of the academic environment are mainly the common values, the high level of 
autonomy, the critical spirit, the genesis of new knowledge, the educational experience, the altruistic 
interest for students, the application of logic, the use of evidence, the conceptual theoretical rigidity and 
the selfless search for truth through the academic freedom. 

However, the academic environment is not “sterilized” which means that it carries or hosts situations 
that may pose or cause problems for students. In this context student burnout syndrome also known as 
academic burnout appears encompassing causes of complex nature and impact. 

The aim of the PhD thesis is to study the causal factors that contribute to students’ burnout syndrome 
and the correlations that exist among them in order to format a single causal background of the student's 
burnout. Methodologically the phenomenon of burnout was approached on the basis of 
multidimensional statistical analysis on a structured questionnaire with thematic units related to students’ 
burnout such as elements of student life, study satisfaction and emotional intelligence. On the items of 
each thematic unit exploratory factor analysis was carried out to find the latent traits behind them and 
have a causal relationship - constitutional elements - with them. On each item group a polytomous item 
response theory has been applied -which the invariant property and therefore is independent of the 
questionnaire provided, the sample, does not assume the same errors for all respondents and is not 
biased- in order to identify the dominant questions / variables that have the greatest impact on it and 
evaluate all the questions in an objective manner. The group of causes derived from exploratory factor 
analysis were studied in further as dependent variables via hierarchical regression trees with independent 
variables in literature affecting student burnout in order to reveal the most important ones and their 
interactions respectively. Finally, a suitable structural equation model has been adapted in each set of the 
examined causes on the purpose to estimate indirect and the direct effects. 

The main findings of the PhD thesis include: 

i. The levels of student burnout vary according to the profile of the family where they grew up (two 
parents, one-parent family, etc.) resulting that students from single-parent families with mother 
displaying higher levels of burnout. 

ii. Student burnout levels vary depending on the year of study with positive correlation to occur 
until the penultimate year of study, maximum in the penultimate year and slight decline in the 
final year of study. 

iii. Student burnout levels vary depending on the faculty. Higher average burnout levels occur in 
Polytechnic School while the lowest in Health School. Burnout levels at the School of Humanities 
are below the average of the University of Patras. 

iv. The group of causes of “students ability in cooperating with others” - based on the exploratory 
factor analysis - has been shown to be affected by physical-psychoemotional exhaustion, efficacy 
and self-accomplishment of studies, lack of interest in studying and absenteeism, self-control 
ability, lack of empathy, lack of emotional self-determination, self-awareness, workload pressure, 
satisfaction by the level of operations, satisfaction by the level of education, adequate information 
and organization, adequate infrastructure facilities and the feeling of justice and reward. 

v. Significant factors of direct or indirect influence on the group of causes of “lack of interest for 
others – cynicism” emerged to be lack of students’ interest in their studies, the difficulty in 
understanding others within the university, their physical and psycho-emotional exhaustion, lack 
of emotional self-determination , satisfaction of the overall level of studies and the efficacy and 
self-realization of their studies. 
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vi. Factors exerting significant impact on the group of causes of student depersonalization emerged 
to be the existence of justice and reward, adequate information and organization, physical and 
psycho-emotional exhaustion, efficacy and self-realization of studies, lack of interest for others - 
cynicism, difficulty in working with others, the university department, self-control ability and the 
difficulty in empathy. 

vii. On the questionnaire items evaluation process via item response theory short questionnaires were 
structured that do not fall most of the extensive questionnaires and can be applied on a large 
scale and in short time to detect students' burnout and emotional intelligence aspects. It has 
emerged that more than half of the question items in the short questionnaire should focus on 
student studies and on student cooperation with their fellow students and their tutors. Where 
phenomena are detected then the extensive well-established questionnaires can be used to further 
examine the phenomena. 

Further research based on the methodology and findings of the PhD thesis could focus on the study of 
other causal groups of student burnout on the basis of expansion of the causal factors of emotional 
intelligence, student engagement and personality dimensions. The formulation of a graph of causative 
factors on student burnout could be applied through a large sample to ensure its adequacy for all 
interdependencies’ combinations appearing in the dependency graph. 

Parts of this PhD thesis are included in the following publications: 

Georgiou, D. A., & Androulakis, G. S. (2019a). An examination of factors affecting cynicism as a factorial 
element of student’s burnout. In Proceedings of the Economies of the Balkan and the Eastern European 
countries in the changing world (p. 61). Bucurest, Romania. 

Georgiou, D. A., & Androulakis, G. S. (2019b). Analysing factors affecting burnout in university students: 
the phenomenon of depersonalization. In Book of Proceedings of the 12th Annual Euromed Academy of 
Business (EMAB) Conference (p. to appear). Thessaloniki, Greece. 

Georgiou, D. A., & Androulakis, G. S. (2019c). Examining the influence of emotional intelligence on 
student’s burnout. In Book of Proceedings of the 12th Annual Euromed Academy of Business (EMAB) 
Conference (p. to appear). Thessaloniki, Greece. 

Georgiou, D. A., & Androulakis, G. S. (2019d). Studying the relationship between burnout and student 
life. In Proceedings of the Economies of the Balkan and the Eastern European countries in the changing world (p. 
60). Bucurest, Romania. 

Georgiou, D. A., Katsenos, I., & Androulakis, G. S. (2019a). Analysis of the factors affecting the ability 
of working with others as an element of students’ burnout. In 18th International Conference on Economy 
& Business (p. to appear). Burgas, Bulgaria. 

Georgiou, D. A., Katsenos, I., & Androulakis, G. S. (2019b). Item response theory for the measurement 
of student’s burnout. In Proceedings of the Economies of the Balkan and the Eastern European countries in the 
changing world (p. 62). Bucurest, Romania. 

Georgiou, D. A., Katsenos, I., & Androulakis, G. S. (2019c). The consideration of students’ as workers 
and the role of university department along with the year of study towards the examination of 
burnout. In 18th International Conference on Economy & Business (p. to appear). Burgas, Bulgaria. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το σύνδροµο της εξουθένωσης των φοιτητών απασχολεί την εµπειρική έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες. 
Αρχικά, η επιστηµονική κοινότητα εστίασε στο σύνδροµο της εξουθένωσης στον εργασιακό χώρο στα 
επαγγέλµατα υγείας και αργότερα επεκτάθηκε σε πληθώρα άλλων ανθρωποκεντρικών επαγγελµάτων. 
Σηµαντικό βήµα εξέλιξης της θεωρίας αποτέλεσε η µετέπειτα επέκταση στα µη ανθρωποκεντρικά 
επαγγέλµατα που οδήγησε σε αναθεώρηση των δοµικών στοιχείων και των εργαλείων µέτρησης ώστε να 
µπορούν να εφαρµοστούν σε πιο εκτεταµένα εργασιακά πλαίσια. Σηµαντικό είναι η επέκταση της µελέτης 
στη µετεξέλιξη της δοµής της εξουθένωσης και σε άλλους τοµείς της ζωής ιδιαίτερα σηµαντικούς όπως αυτής 
της φοίτησης.  

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των αιτιωδών παραγόντων που οδηγούν στο σύνδροµο της 
εξουθένωσης των φοιτητών και των συσχετίσεων που υπάρχουν µεταξύ τους µε στόχο τη δόµηση ενός ενιαίου 
υποδείγµατος και των αλληλεξαρτήσεών του. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η διερεύνηση του αιτιακού 
υπόβαθρου που βρίσκεται πίσω από τα δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης µε στόχο τη βαθύτερη κατανόηση 
του ρόλου τους στη µεταβολή κάθε δοµικού στοιχείου. Παράλληλα η διερεύνηση των αιτιωδών παραγόντων 
συµβάλει στη µελέτη, προσαρµογή και σύζευξη των υπαρχόντων µοντέλων της φοιτητικής εξουθένωσης στην 
κατεύθυνση αίτιο-φαινόµενο-αποτέλεσµα ώστε να είναι δυνατό να σκιαγραφηθούν τρόποι πρόληψης του 
φαινοµένου ή τρόποι άµβλυνσης των επιπτώσεων. 

1.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στην παραγωγή νέας επιστηµονικής γνώσης σε τρεις άξονες:  

Α) Αποδόµηση της εξουθένωσης των φοιτητών 

Αποδόµηση της εξουθένωσης των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα επιµέρους δοµικά της 
στοιχεία στη βάση των αιτιωδών παραγόντων που τα δηµιουργούν. Για κάθε δοµικό στοιχείο γίνεται µελέτη 
των παραγόντων της φοιτητικής ζωής, της ικανοποίησης από τις σπουδές και στοιχείων της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης που επηρεάζουν την εξουθένωση άµεσα ή/και έµµεσα. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε ένας 
γράφος εξαρτήσεων προς το σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης δια µέσου των δοµικών της στοιχείων ο 
οποίος αποδόθηκε µέσα από δοµικά υποδείγµατα εξισώσεων για την εξαγωγή σηµαντικών εννοιολογικών 
συµπερασµάτων.    

Β) Θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων: συνοπτικά ερωτηµατολόγια διερεύνησης 

Στις κοινωνικές επιστήµες µία συχνά χρησιµοποιούµενη προσέγγιση για την διερεύνηση ενός φαινοµένου 
γίνεται µέσω της χρήσης δοµηµένων ερωτηµατολογίων. Το φαινόµενο αναλύεται σε άξονες. Συνήθως, για 
τον κάθε άξονα ένα πλήθος ερωτηµάτων χρησιµοποιείται. Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται µία νέα 
µεθοδολογική προσέγγιση µε στόχο τη δηµιουργία ενός ισοδύναµου, µικρότερου ερωτηµατολόγιου που 
περιλαµβάνει επιλεγµένα ερωτήµατα από κάθε άξονα. Η κεντρική ιδέα στηρίζεται στη χρήση της θεωρίας 
απόκρισης ερωτηµάτων (IRT) προκειµένου να επιτευχθεί η επιλογή των σηµαντικότερων ερωτηµάτων κάθε 
θεµατικού άξονα κατά τρόπο ώστε να δοµείται ένα µικρότερο σε µέγεθος ερωτηµατολόγιο χωρίς να 
επηρεάζεται η ποιοτική του απόδοση. Για το σκοπό αυτό, το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε θεµατικού άξονα 
αναλύεται µε τη χρήση πολυδιάστατης θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων ώστε να εντοπιστούν τα ερωτήµατα 
µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα διαχωρισµού των απαντήσεων των ερωτώµενων. Τα ερωτήµατα που 
προκύπτουν µε αυτόν τον τρόπο από κάθε θεµατική ενότητα δοµούν ένα σηµαντικά µικρότερο 
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ερωτηµατολόγιο που θα µπορεί να απευθυνθεί σε µεγάλη κλίµακα όπου ο χρόνος συλλογής και επεξεργασίας 
είναι σηµαντικός. 

Γ) Πρότυπη µεθοδολογική προσέγγιση 

Η χρήση διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης συνίσταται σε πρωτότυπες συνθήκες ενώ είναι µία ευρέως 
χρησιµοποιούµενη πρακτική για την αποδόµηση ενός φαινοµένου εστιάζοντας στην οµαδοποίηση των 
αιτιωδών παραγόντων. Διατηρώντας τη δοµή που προσδιορίστηκε από τη διερευνητική παραγοντική 
ανάλυση µε χρήση πολυτοµικής θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων πραγµατοποιήθηκε αντικειµενικός 
υπολογισµός δεικτών για την εξουθένωση των φοιτητών και των αντίστοιχων δεσµών αιτιωδών παραγόντων. 
Στην παρούσα διατριβή το αποτέλεσµα της παραπάνω αποδόµησης χρησιµοποιήθηκε ως ανεξάρτητη 
µεταβλητή για την ερµηνεία του φαινοµένου της εξουθένωσης των φοιτητών και παράλληλα ως εξαρτηµένη 
µεταβλητή των παραγόντων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως επιδρώντες στη φοιτητική εξουθένωση 
προκειµένου να διερευνηθούν οι άµεσες και οι έµµεσες ασκούµενες επιδράσεις. Για τη δηµιουργία του 
γράφου εξαρτήσεων από το φαινόµενο στα δοµικά του στοιχεία και στις άµεσες και έµµεσες επιδράσεις πάνω 
σε αυτά χρησιµοποιήθηκαν δοµικά υποδείγµατα εξισώσεων που αναδείχτηκαν από τις επιµέρους 
πολυπαραγοντικές αναλύσεις των δοµικών στοιχείων διαµέσου της εφαρµογής ιεραρχικών δέντρων. Η εν 
λόγω µεθοδολογική προσέγγιση συνεισφέρει µε πρωτότυπο τρόπο στην µελέτη των φαινοµένων, των δοµικών 
τους στοιχείων και των παραγόντων που δια µέσου των δοµικών στοιχείων τα επηρεάζουν µε άµεσο ή/και 
έµµεσο τρόπο.  

1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασιακής εξουθένωσης που περιλαµβάνει τα 
µοντέλα πλαισίωσής του, οι διαφορές µεταξύ άγχους και εξουθένωσης, οι αιτίες που συµβάλλουν στην 
εξουθένωση, η θεωρία διατήρησης των πόρων και της προσωπικότητας σε συνάρτηση µε την εξουθένωση, τα 
συµπτώµατα της εξουθένωσης, οι συνέπειες σε ατοµικό επίπεδο, οργανωσιακό επίπεδο και κοινωνικό πλαίσιο, 
οι τρόποι αντιµετώπισης, τα στάδια της εξουθένωσης, τα αντίστοιχα µοντέλα µέτρησης, η έννοια της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και η διασύνδεση στοιχείων της µε την εξουθένωση, η έννοια της εργασιακής 
ικανοποίησης και η διασύνδεσή στοιχείων της µε την εξουθένωση. Επίσης, παρουσιάζεται η φοιτητική 
εξουθένωση και οι αιτίες σε προσωπικό, κοινωνικό και µαθησιακού περιβάλλοντος επίπεδο, η θεωρία 
διατήρησης των πόρων σε συνάρτηση µε την προσωπικότητα και την εξουθένωση των φοιτητών, οι συνέπειες 
της φοιτητικής εξουθένωσης, οι τρόποι αντιµετώπισής της, η µέτρηση της φοιτητικής εξουθένωσης, οι 
παράγοντες που σχετίζονται µε τη φοιτητική εξουθένωση κατηγοριοποιηµένοι σε δηµογραφικούς, φοιτητικής 
ζωής, δοµικών στοιχείων της, συναισθηµατικής νοηµοσύνης και ικανοποίησης. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η 
παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που εξειδικεύεται στα δοµικά στοιχεία του 
ερωτηµατολογίου, στο πληθυσµό και το δείγµα της έρευνας, στις ποσοτικές µεθόδους που 
χρησιµοποιήθηκαν, στους περιορισµούς της έρευνας, στα ευρήµατα από τη διερευνητική ανάλυση 
παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης, στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και στοιχείων της 
φοιτητικής ζωής.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα της µονοµεταβλητής, διµεταβλητής και 
πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης του ερωτηµατολογίου όπου αναλύονται τα ευρήµατα της 
αποδόµησης των αιτιωδών παραγόντων της εξουθένωσης, ερµηνεύονται ως προς το ρόλο τους και 
σχολιάζονται.  

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η συζήτηση πάνω στην προβληµατική του θεωρητικού µοντέλου καθώς και 
η συζήτηση πάνω στα ερευνητικά ερωτήµατα και η διασύνδεσή τους µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. 
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Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται µια καινοτόµος εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων µε στόχο τη 
δηµιουργία συνοπτικών έγκυρων ερωτηµατολογίων. Δια µέσου αυτής της εφαρµογής αναλύθηκαν τα 
ερωτηµατολόγια της φοιτητικής εξουθένωσης και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών. Επίσης, 
παρουσιάζονται τα αντίστοιχα συνοπτικά ερωτηµατολόγια που προέκυψαν από την παραπάνω εφαρµογή. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα κύρια συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής, συνοπτικά τα 
ευρήµατα και οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 

Στο Παράρτηµα παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνά µας.  
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  

2.1 ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO):  

Το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης ταξινοµείται τώρα ως ένα σύνδροµο που θεωρείται ότι 
προκύπτει από χρόνιο στρες στο χώρο εργασίας, το οποίο δεν έχει αντιµετωπιστεί επιτυχώς. 
Χαρακτηρίζεται από τρεις διαστάσεις:  

• συναισθήµατα ενεργειακής εξάντλησης ή εξουθένωσης, 
• αυξηµένη ψυχική απόσταση από την εργασία, ή συναισθήµατα αρνητισµού ή κυνισµού σχετικά 

µε την εργασία, και  
• µειωµένη εργασιακή αποτελεσµατικότητα. 

(World Health Organization, 2019) 

Το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης συµπεριλήφθηκε στο ICD-11, (World Health Organization, 
2019), ως ένα εργασιακό φαινόµενο και όχι ως ιατρική κατάσταση. Μάλιστα, το σύνδροµο της εξουθένωσης 
αναφέρεται συγκεκριµένα σε ένα σύνδροµο που απαντάται στο εργασιακό πλαίσιο και δε πρέπει να 
χρησιµοποιείται για την περιγραφή εµπειριών σε άλλους τοµείς της ζωής, (Pike, 2019). Ειδικότερα, στο 
κεφάλαιο µε τίτλο «Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας ή την επαφή µε υπηρεσίες υγείας» 
περιλαµβάνονται οι αιτίες - παράγοντες που φέρνουν σε επαφή τους ανθρώπους µε τις υπηρεσίες υγείας, 
παρόλο που δεν θεωρούνται ασθένειες ή συνθήκες υγείας. Η τοποθέτηση της εργασιακής εξουθένωσης σε 
αυτό το κεφάλαιο αντικατοπτρίζει τις υποθέσεις σχετικά µε την εξωτερική αιτία του συνδρόµου καθώς και 
τις διαστάσεις των συµπτωµάτων του (Pike, 2019).   

Η «εργασιακή εξουθένωση» ως όρος χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τον Freudenberger (Freudenberger, 
1974) περιγράφοντας µία κατάσταση όπου ενυπάρχουν η συναισθηµατική, ψυχική και σωµατική εξάντληση 
εξαιτίας κυρίως της ύπαρξης υπερβολικής και παρατεταµένης πίεσης και της αλλεπάλληλης αποτυχηµένης 
προσπάθειας επίλυσης συγκεκριµένων στρεσογόνων καταστάσεων, (Freudenberger, 1974; Στεφανίδου, 
Βάρβογλη, Λειβαδίτης, & Αργυροπούλου-Πατάκα, 2010). Παρατηρούµε ότι οι όροι «εξουθένωση» και 
«εξάντληση» δεν είναι εννοιολογικά ταυτόσηµοι. Συγκεκριµένα, ο όρος εξουθένωση αναφέρεται στο 
σύνδροµο burnout ενώ ο όρος εξάντληση αναφέρεται στη σωµατική-ψυχοσυναισθηµατική κόπωση. Με 
αυτόν τον τρόπο προσεγγίζονται και χρησιµοποιούνται καθ’ όλη την παρούσα διατριβή.  

Το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης ερµηνεύεται από ορισµένους ερευνητές ως µία απόκριση σε 
χρόνιο εργασιακό στρες, (Devereux, Hastings, Noone, Firth, & Totsika, 2009; Grau-Alberola, Gil-Monte, 
García-Juesas, & Figueiredo-Ferraz, 2010), συσχετισµένο τόσο µε το εργασιακό καθήκον όσο και µε 
διαπροσωπικές και κοινωνικές διαστάσεις, (Constantino, de Souza, de Assis, & Correia, 2013; Christina 
Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).  

Πολλοί µάλιστα υιοθετούν την προσέγγιση στο σύνδροµο που ενσωµατώνει τις τρεις- όπως αποκαλούνται- 
«πτυχές» ή «διαστάσεις» ήτοι τη συναισθηµατική εξάντληση, τη µειωµένη αίσθηση προσωπικής 
αποτελεσµατικότητας και την αποπροσωποποίηση – παρουσίαση του µοντέλου αυτού ακολουθεί στην 
ενότητα 2.1.1.4. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της συναισθηµατικής εξάντλησης είναι η ψυχική και πνευµατική 
κούραση συνιστώντας δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης µε επίκεντρο το ίδιο το άτοµο. Η πτυχή της 
µειωµένης αίσθησης προσωπικής ολοκλήρωσης αφορά στη χαµηλή αίσθηση αποτελεσµατικότητας του 
εαυτού και της απώλειας αυτοπεποίθησης πάνω στις εργασιακές ικανότητες, (Christina Maslach, 1998; 
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Christina Maslach & Jackson, 1981; Christina Maslach et al., 2001; Nuallaong, 2013; Prins et al., 2008). 
Η πτυχή της αποδέσµευσης ή της αποπροσωποποίησης αναφέρεται στην αρνητική, κυνική ή απόµακρη 
στάση στο πλαίσιο της ίδιας της εργασίας και των διαπροσωπικών σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον, 
(Marek, Schaufeli, & Maslach, 2017; Christina Maslach, 1998; Christina Maslach & Jackson, 1981; 
Nuallaong, 2013; Prins et al., 2008; Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). Σύµφωνα µε τους Maslach et al. 
(2017) η αποπροσωποποίηση ερµηνεύεται ως αποµάκρυνση του ατόµου από τους άλλους ανθρώπους και 
µερικώς από την εργασία ως αντίδραση απέναντι στην εξάντληση και µερικώς ως αντίδραση απέναντι στις 
αποκλίσεις µε το εργασιακό περιβάλλον, (Portoghese et al., 2018). Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι ο 
όρος αποπροσωποποίηση στην πραγµάτευση του θέµατος της εξουθένωσης διαφοροποιείται από τον 
αντίστοιχο κλινικό όρο που είναι µια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα αδιαφορίας και 
απόσπασης από τον εαυτό και το περιβάλλον. Η διαταραχή της αποπροσωποποίησης χαρακτηρίζεται ως 
πρωτογενής αλλά τα συµπτώµατα παρατηρούνται συχνά σε διαταραχές διάθεσης και άγχους, (Paul, Farmer, 
Kämpe, Cremers, & Hamilton, 2019). 

Τα υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης σηµατοδοτούν υψηλό βαθµό 
εξουθένωσης ενώ ο υψηλός βαθµός προσωπικής ολοκλήρωσης αντανακλά χαµηλό βαθµό εξουθένωσης. 
Αντίθετα, τα χαµηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης µαρτυρούν χαµηλό 
βαθµό εξουθένωσης και το χαµηλό επίπεδο προσωπικής ολοκλήρωσης προσδιορίζει υψηλά επίπεδα 
εξουθένωσης, (Christina Maslach, Leiter, & Jackson, 1997). Μάλιστα σύµφωνα µε τους Maslach, Jackson 
& Leiter, (Christina Maslach et al., 1997) η συναισθηµατική εξάντληση οδηγεί σε αποπροσωποποίηση µε 
απώτερο αποτέλεσµα τη µειωµένη προσωπική ολοκλήρωση. Ωστόσο, οι Lee & Ashforth (1996) 
υποστηρίζουν ότι η συναισθηµατική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση αναπτύσσονται σε παράλληλα 
µονοπάτια οδηγώντας σε µειωµένη προσωπική ολοκλήρωση, (Brewer & Clippard, 2002; R. T. Lee & 
Ashforth, 1996). Πρόσφατα, οι Leiter & Maslach (2016) αναγνώρισαν πέντε διαφορετικά προφίλ στη βάση 
της διατοµικής προσέγγισης της µελέτης της εξουθένωσης: (1) εξουθένωση (υψηλή εξάντληση, υψηλός 
κυνισµός και χαµηλή προσωπική ολοκλήρωση), (2) αποδέσµευση (υψηλός κυνισµός, µέτρια εξάντληση και 
µέτρια προσωπική ολοκλήρωση), (3) υπερβολή (υψηλή εξάντληση, µέτριος κυνισµός και µέτρια προσωπική 
ολοκλήρωση), (4) αναποτελεσµατικότητα (χαµηλή προσωπική ολοκλήρωση, µέτρια εξάντληση και µέτριος 
κυνισµός) και (5) δέσµευση (χαµηλή εξάντληση, χαµηλός κυνισµός και υψηλή προσωπική ολοκλήρωση). 
Ειδικά το προφίλ της αναποτελεσµατικότητας είναι χρήσιµο στον ορισµό της ψυχολογικής σύνδεσης µε την 
εργασία, (Leiter & Maslach, 2016). 

Ωστόσο, η ανεπαρκής προσωπική ολοκλήρωση ως τρίτο δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης έχει 
αµφισβητηθεί από ορισµένους µελετητές αφαιρώντας την µάλιστα πάνω στη βάση της θεώρησής τους ότι 
παρουσιάζει αδύναµο συσχετισµό µε τις διαστάσεις της συναισθηµατικής εξάντλησης ή της 
αποπροσωποποίησης, (Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004; Evangelia Demerouti, Bakker, Nachreiner, 
& Schaufeli, 2001).  

Στο πλαίσιο αµφισβήτησης και εποµένως µετασχηµατισµού των δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης 
βαρύτητα παρουσιάζει η ερευνητική προσέγγιση των Salanova et al. (2005) που έγινε µε γνώµονα να 
διαπιστωθεί εάν ο κυνισµός και η αποπροσωποποίηση είναι δύο διαφορετικές διαστάσεις της εξουθένωσης ή 
εάν ενσωµατώνονται σε ένα και µόνο δοµικό στοιχείο, (Salanova et al., 2005). Οδηγήθηκαν λοιπόν στη 
δόµηση του τετραπαραµετρικού µοντέλου που περιλαµβάνει τον κυνισµό, την αποπροσωποποίηση, την 
εξάντληση και την εργασιακή αναποτελεσµατικότητα ως δοµικών στοιχείων της εργασιακής εξουθένωσης – 
παρουσίαση του µοντέλου αυτού ακολουθεί στην ενότητα 2.1.1.6. Συγκεκριµένα, ο κυνισµός και η 
αποπροσωποποίηση προέκυψαν ως ξεχωριστά δοµικά συστατικά της εξουθένωσης διαδραµατίζοντας 
διαφορετικούς ρόλους ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση τους µε την εργασιακή ολοκλήρωση. Υπό αυτό το 
πρίσµα, η συναισθηµατική εξάντληση αναφέρεται στη µείωση των συναισθηµατικών ενεργειακών πηγών 
εξαιτίας των διαπροσωπικών απαιτήσεων. Η αποπροσωποποίηση αναφέρεται σε µία απρόσωπη αντιµετώπιση 
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του κοινού χαρακτηριζόµενη από αρνητική και απόµακρη στάση. Η έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης είναι 
η τάση αυτοαξιολόγησης ως προς την εργασία αρνητικά. Η αποπροσωποποίηση σύµφωνα µε τους εν λόγω 
ερευνητές θεωρείται ότι ανήκει στον σκληρό πυρήνα της εξουθένωσης καθώς η συναισθηµατική εξάντληση 
προσεγγίζει περισσότερο το ορθόδοξο πλαίσιο του εργασιακού στρες και η προσωπική ολοκλήρωση την 
ερµηνεία των χαρακτηριστικών επάρκειας της προσωπικότητας, (Salanova et al., 2005). Από την επέκταση 
µόλις, της ερµηνείας της εξουθένωσης από τα ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα στα υπόλοιπα οι τρεις 
πρωταρχικές διαστάσεις της εξουθένωσης µετασχηµατίστηκαν. Συγκεκριµένα, η εξάντληση αντιπροσωπεύει 
σοβαρή κούραση ανεξάρτητα από την αιτία, ο κυνισµός αδιάφορη ή απόµακρη στάση απέναντι στο 
γενικότερο πλαίσιο της εργασίας και η έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης κοινωνικές και µη κοινωνικές 
πτυχές. Ως προς την αποπροσωποποίηση που εξ’ ορισµού εµπεριέχει άλλους ανθρώπους-πρόσωπα, ο 
µετασχηµατισµός τον ερµήνευσε ως ειδική περίπτωση ψυχικής απόστασης. Πλέον, κοινός παρονοµαστής 
τόσο της αποπροσωποποίησης όσο και του κυνισµού είναι η ψυχική αποστασιοποίηση, στη πρώτη περίπτωση 
απέναντι στο κοινό φροντίδας ή εξυπηρέτησης ενώ στη δεύτερη απέναντι στην ίδια την εργασία και στο 
πλαίσιό της, (Salanova et al., 2005). Ωστόσο τα ευρήµατα της έρευνας Larsen et al. (2017) υπογραµµίζουν 
την αµφισβήτηση της ερµηνείας της αποπροσωποποίησης και του κυνισµού κάτω από την ίδια εννοιολογική 
οµπρέλα της ψυχικής απόστασης υποστηρίζοντας µάλιστα ότι η δοµική αξιοπιστία της αποπροσωποποίησης 
ως δοµικού στοιχείου της εξουθένωσης θα έπρεπε να επαναξιολογηθεί, (Larsen, Ulleberg, & Rønnestad, 
2017). Επιπροσθέτως, η αποπροσωποποίηση και ο κυνισµός όπως αξιολογούνται µε το MBI (αναλύεται σε 
επόµενη ενότητα), αποτελούν ξεχωριστά δοµικά στοιχεία οπότε και µπορούν να θεωρηθούν δοµικά στοιχεία 
µιας ευρύτερης έννοιας αυτής του οργανωσιακού κυνισµού. Το αποτέλεσµα είναι ότι πλέον το 
τετραπαραµετρικό µοντέλο δόµησης της εξουθένωσης µε δοµικά στοιχεία αυτά του κυνισµού, της 
αποπροσωποποίησης, της εξάντλησης και της εργασιακής αναποτελεσµατικότητας ταιριάζει περισσότερο 
τόσο στα ανθρωποκεντρικά όσο και στα µη ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα, (Salanova et al., 2005). Στο ίδιο 
αποτέλεσµα οδήγησε η έρευνα των Simbula & Guglielmi (2010) που διεξήχθη στη βάση της εξουθένωσης 
των εκπαιδευτικών υπογραµµίζοντας ότι η µελλοντική έρευνα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον κυνισµό 
και την αποπροσωποποίηση ως ξεχωριστά δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης, (Simbula & Guglielmi, 2010). 
Στην ίδια κατεύθυνση οι Larsen et al. (2017) στην έρευνα τους σε οκτώ διαφορετικούς τοµείς 
ανθρωποκεντρικών επαγγελµάτων διαπίστωσαν µε διερευνητική ανάλυση παραγόντων ότι ο κυνισµός και η 
αποπροσωποποίηση προκύπτουν ως δύο συσχετιζόµενες αλλά ξεχωριστές διαστάσεις της εξουθένωσης 
χαρακτηρίζοντας µάλιστα τον κυνισµό ως περισσότερο κεντρικό δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης σε 
σύγκριση µε την αποπροσωποποίηση, (Larsen et al., 2017). 

Η εµπειρική έρευνα πάνω στην εργασιακή εξουθένωση και µε τις διαφορετικές προσεγγίσεις πλαισιώνεται 
από έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία µέτρησης της και διαφόρων Μοντέλων και Θεωριών µε στόχο την 
ενδελεχή εξέταση του φαινοµένου. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Eckleberry-Hunt, Kirkpatrick, & Barbera (2018) τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται υπερχρήση των εργαλείων µέτρησης και ελλειπής αποτίµηση µε βάση τα υπάρχοντα εργαλεία 
οπότε δίνουν την κατεύθυνση αφενός µεν σύλληψης νέων εργαλείων µέτρησης και αφετέρου 
επαναπροσδιορισµού των εννοιολογικών πτυχών της εργασιακής εξουθένωσης, (Eckleberry-Hunt, 
Kirkpatrick, & Barbera, 2018). 

2.1.1.1  ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ CHERNISS  

Βασίζεται στους παράγοντες που συντελούν στην πρόκληση της εργασιακής εξουθένωσης και στις προσδοκίες 
του ατόµου, (Cherniss, 1980). Περιγράφεται ως µια διαδικασία µε τρία στάδια: 

1. Φάση του εργασιακού στρες: είναι συνέπεια της διαταραχής της ισορροπίας ανάµεσα στο εξωτερικό 
και εσωτερικό περιβάλλον του εργαζόµενου ατόµου, αποτέλεσµα της ανεπάρκειας των διαθέσιµων 
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πόρων προκειµένου να ικανοποιηθούν οι προσωπικοί στόχοι και οι απαιτήσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος.  

2. Φάση εξάντλησης: εµφανίζεται ως ανταπόκριση στο προηγούµενο στάδιο και εµφανίζεται µέσω της 
συναισθηµατικής εξάντλησης, της κούρασης και της έλλειψης ενδιαφέροντος. Η απογοήτευση και η 
παραίτηση µπορεί να είναι αναπόφευκτη κατάληξη εφόσον απουσιάζει ο σωστός χειρισµός της 
κατάστασης. 

3. Φάση αµυντικής κατάληξης: το άτοµο σταδιακά, συναισθηµατικά από-επενδύει από την εργασία του 
εκδηλώνοντας απάθεια ή κυνισµό τόσο απέναντι στους άλλους όσο και απέναντι στην ίδια την 
εργασία του προσπαθώντας µε αυτόν τον τρόπο να µειώσει τις πιέσεις που δέχεται. 

2.1.1.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ EDELWICH & BRODSKY  

Περιγράφεται µε γνώµονα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της εργασιακής εξουθένωσης, (Edelwich & Brodsky, 
1980): 

(α) Ενθουσιασµός: ο εργαζόµενος στο ξεκίνηµα της καριέρας του θέτει υπερβολικά υψηλούς στόχους, 
επενδύει σε υπερβολικό βαθµό στην εργασία του και στη σχέση του µε το κοινό . Η απογοήτευση 
είναι αναπόφευκτη όταν µε την πάροδο του χρόνου το άτοµο διαπιστώσει ανισορροπία ανάµεσα 
στους στόχους του και την µη επιτυχή υλοποίησή τους. 

(β) Αµφιβολία: το άτοµο συνειδητοποιεί την αναντιστοιχία µεταξύ υπερεπένδυσης στην εργασία και της 
ανταπόκρισης στις προσδοκίες του. Η έλλειψη αναγνώρισης τον οδηγεί σε ενόχληση και έκφραση 
παραπόνων αναφορικά συνήθως στο µισθό, στο ωράριο και στις σχέσεις µε συναδέλφους χωρίς 
ωστόσο να αναθεωρεί τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες του. 

(γ) Απογοήτευση και µαταίωση: όταν το άτοµο αντιληφθεί το αδιέξοδο της κατάστασης βιώνει 
αποθάρρυνση και απογοήτευση. Ως µόνο τρόπο διαφυγής από το αδιέξοδο αποτελεί για αυτόν η 
αναθεώρηση των προσδοκιών του ή η φυγή από την εργασία του. 

(δ) Απάθεια: το άτοµο νιώθει ανεπαρκές, επενδύει ελάχιστη ενέργεια στην εργασία του και αποφεύγει 
κάθε υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους. 

2.1.1.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ PINES & ARONSON  

Υπό το πρίσµα του συγκεκριµένου µοντέλου, η µακροχρόνια έκθεση σε συνθήκες έντονων συναισθηµατικών 
απαιτήσεων οδηγεί σε κατάσταση σωµατικής, συναισθηµατικής και πνευµατικής εξάντλησης. Η ανάγκη του 
ατόµου να νοηµατοδοτεί τη ζωή του µέσα από την εργασία του είναι το βασικό κίνητρο και αν αποτύχει, 
αυξάνονται οι πιθανότητες να βιώσει εργασιακή εξουθένωση. Η εφαρµογή του διερευνήθηκε σε πεδία όπως 
ενδεικτικά οι οικογενειακές σχέσεις, οι πολιτικές συγκρούσεις και δε περιορίστηκε µόνο στους επαγγελµατίες 
υγείας. Η µέτρηση που εφαρµόζει το µοντέλο προσεγγίζει την εργασιακή εξουθένωση ως έννοια 
µονοδιάστατη που αξιολογείται από µία κλίµακα απόδοσης συνολικής βαθµολογίας, (Malakh-Pines, 
Aronson, & Kafry, 1981; Pines, 2017; Pines & Aronson, 1988).              

2.1.1.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ MASLACH & JACKSON  

Βάσει του µοντέλου το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης προκύπτει ως αποτέλεσµα της 
παρατεταµένης εργασιακής πίεσης. Η Maslach στον ορισµό της συµπεριέλαβε τη σωµατική, τη ψυχική και 
νοητική εξάντληση στο πλαίσιο της συνεχούς επαφής του ατόµου στην εργασία του µε άλλους ανθρώπους, 
(Christina Maslach & Jackson, 1981; Christina Maslach & Leiter, 2008a; Christina Maslach et al., 2001). 
Σύµφωνα µε τη Maslach οι τρεις συνιστώσες – όπως τις αποκαλεί- ή δοµικά στοιχεία της εργασιακής 
εξουθένωσης είναι:  

Η συναισθηµατική εξάντληση: αναφέρεται στη µείωση ή εξάντληση των συναισθηµατικών αποθεµάτων, στην 
αίσθηση ψυχικής κόπωσης, στην ανεπάρκεια της απαιτούµενης ενέργειας προκειµένου το άτοµο να επενδύσει 
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στην εργασία του. Καθώς οι ενεργειακοί συναισθηµατικοί πόροι µειώνονται τα άτοµα νιώθουν ότι δεν έχουν 
να προσφέρουν κάτι άλλο σε ψυχολογικό επίπεδο. Περιγράφεται συχνά ως «χάσιµο ενέργειας», εξάντληση, 
εξασθένηση, κούραση.  

Η αποπροσωποποίηση: αναφέρεται στο αίσθηµα αποδέσµευσης από την πίεση, αποστασιοποίησης από το 
κοινό εξυπηρέτησης ή φροντίδας και στην ανάπτυξη απρόσωπων σχέσεων µαζί του , στην επίδειξη κυνικής ή 
αρνητικής συµπεριφοράς απέναντί του. Επικρατούν αρνητικές συµπεριφορές όπως η αντιµετώπιση των άλλων 
σαν να είναι απρόσωπα αντικείµενα ή κυνικά. Συχνά, περιγράφεται ως «ευερεθιστότητα», ανάρµοστη 
συµπεριφορά απέναντι στο κοινό, απώλεια ιδανικών. Ο γνώµονας είναι η απόκριση του ατόµου απέναντι 
στους άλλους.  

Η έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης: αναφέρεται στην αίσθηση αποτυχίας σε ό,τι αφορά το παραγόµενο 
έργο του ατόµου και στην αίσθηση ότι είναι ανίκανο να προσφέρει στο χώρο εργασίας του που εκδηλώνεται 
µε την τάση παραίτησής του από κάθε προσπάθεια αποτελεσµατικού χειρισµού των προβληµάτων. Η 
αρνητική αυτοκριτική, τα συναισθήµατα αποτυχίας και έλλειψης ικανοποίησης για τα προσωπικά 
επαγγελµατικά επιτεύγµατα κυριαρχούν. Περιγράφεται συχνά ως «χαµηλό ηθικό», απόσυρση, µειωµένη 
παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, ανικανότητα αντιµετώπισης των καταστάσεων. Ο γνώµονας είναι η 
απόκριση του ατόµου απέναντι στον εαυτό, σχέση αυτό-αξιολόγησης, (Christina Maslach et al., 1997). 

Το µοντέλο συνοδεύεται από το ΜΒΙ (Maslach Burnout Inventory) που δεν αποτελεί ένα εργαλείο 
εξατοµικευµένης διάγνωσης αλλά ένα εργαλείο αξιολόγησης οµάδων µέσα σε έναν οργανισµό και µπορεί να 
συσχετιστεί µε άλλα στοιχεία που αποσπώνται από τις οµάδες όπως δηµογραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά 
της εργασίας, εργασιακή απόδοση, προσωπικότητα, συµπεριφορά και δεδοµένα υγείας, (Christina Maslach 
et al., 1997). 

Σύµφωνα µε τους Maslach & Leiter (2016) η συναισθηµατική εξάντληση µπορεί να αξιολογηθεί από 
ερωτήσεις που αναφέρονται σε γενική κούραση ανεξαρτήτως της αιτίας, ο κυνισµός αντικατοπτρίζει 
αδιαφορία ή απόµακρη συµπεριφορά απέναντι στο γενικό πλαίσιο της εργασίας και όχι απαραίτητα απέναντι 
στα άτοµα και η εργασιακή ολοκλήρωση επεκτείνεται νοηµατικά για να συµπεριλάβει κοινωνικές και µη 
κοινωνικές πτυχές των εργασιακών επιτευγµάτων, (Christina Maslach & Leiter, 2016). 

2.1.1.5 TO ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ 

Σύµφωνα µε το µοντέλο της Κοπεγχάγης ο πυρήνας της εξουθένωσης είναι η κούραση και η εξάντληση. 
Εστιάζει σε τρία µέρη. Το γενικό µέρος της «προσωπικής» εξουθένωσης -σωµατική και ψυχολογική κούραση 
και εξάντληση-, το µέρος που σχετίζεται µε την εξουθένωση λόγω εργασίας και το µέρος της εξουθένωσης 
που σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση του κοινού (Kristensen, Borritz, Villadsen, & Christensen, 2005). 

2.1.1.6 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ SALANOVA-
LLORENS-GARCIA RENEDO-BURRIEL-BRESO-SCHAUFELI 

Επέκταση του προγενέστερου µοντέλου των τριών διαστάσεων αποτελεί το µοντέλο των τεσσάρων 
διαστάσεων που προτάθηκε από τους Salanova et al. (2005) στην προσπάθεια η προσέγγιση να γίνει 
πληρέστερη γύρω από την ερµηνεία της ψυχικής αποµάκρυνσης που υφίστανται τα άτοµα που βιώνουν το 
σύνδροµο της εξουθένωσης, (Salanova et al., 2005).  

Ειδικότερα, στόχος της εργασίας των Salanova et al. (2005) ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον ο κυνισµός και 
η αποπροσωποποίηση µπορούν να θεωρηθούν δύο διαφορετικά δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης ή πρέπει 
να συσσωµατωθούν σε µία διάσταση µε το όνοµα «ψυχική απόσταση». Η ανάγκη αυτή προέκυψε καθώς η 
διερεύνηση της εργασιακής εξουθένωσης επεκτάθηκε από τα ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα σε µη 
ανθρωποκεντρικά εργασιακά πλαίσια. Στη πρώτη περίπτωση -ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα- η 
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αποπροσωποποίηση συνιστά µια ουσιαστική διάσταση της εξουθένωσης ενώ στη δεύτερη περίπτωση -µη 
ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα- η αποπροσωποποίηση υποχωρεί και φαίνεται να αντικαθίσταται από τον 
κυνισµό. Εννοιολογικά, τόσο ο κυνισµός όσο και η αποπροσωποποίηση είναι εκδηλώσεις ψυχικής 
αποστασιοποίησης. Όµως η αποπροσωποποίηση εκφράζει την αποµάκρυνση ως παθητική «αντίδραση» προς 
τους ανθρώπους µε τους οποίους εργάζεται το άτοµο ενώ στον κυνισµό η αποµάκρυνση αποτελεί ενεργητική 
«αντίδραση» προς το ευρύτερο πλαίσιο της ίδιας της εργασίας, (Salanova et al., 2005). 

Τα αποτελέσµατα των Salanova et al. (2005) έδειξαν ότι στην κατεύθυνση ερµηνείας της ψυχικής 
αποµάκρυνσης, η εξουθένωση εκφράζεται πληρέστερα αν χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά τα δύο δοµικά 
στοιχεία της αποπροσωποποίησης και του κυνισµού τα οποία συνάµα µε την σωµατική-ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση και την εργασιακή αναποτελεσµατικότητα δοµούν το τετραπαραγοντικό µοντέλο της 
εξουθένωσης, (Salanova et al., 2005). 

2.1.2 ΆΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Η εξουθένωση εννοιολογικά προσεγγίζεται συχνά από τους ερευνητές µέσα στο πλαίσιο της µελέτης του 
άγχους. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους Maslach et al. (2001) η βάση της εξουθένωσης έγκειται στη 
χρόνια και παρατεταµένη στρεσογόνο εργασιακή πίεση, (Christina Maslach et al., 2001), οι Hobfoll & 
Shirom (2001) αντιµετωπίζουν την εξουθένωση ως συνέπεια της έκθεσης του ατόµου στο χρόνιο εργασιακό 
στρες, (Hobfoll & Shirom, 2001), ενώ σύµφωνα µε τους Schaufeli & Enzmann (1998) η εξουθένωση συνιστά 
ένα τύπο εργασιακού άγχους ως αποτέλεσµα των διαπροσωπικών απαιτήσεων στον εργασιακό χώρο, 
(Schaufeli & Enzmann, 1998).  

Υπό αυτή την έννοια, το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης συνιστά ακραία εκδήλωση και κατάληξη 
του εργασιακού άγχους. Η λέξη άγχος εκφράζει την κατάσταση η οποία ενέχει δυσαρµονία ανάµεσα στις 
απαιτήσεις του περιβάλλοντος και στο άτοµο αλλά και στην υποκειµενική αντίληψη της ικανότητας του 
ατόµου ή στην πραγµατική ικανότητα να ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, γίνεται 
αντιληπτό ότι το άγχος µπορεί να έγκειται στο πλαίσιο της διάδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του και 
στην µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ως εκ τούτου, συνήθης είναι ο ισχυρισµός βάσει του οποίου ο κύριος 
άξονας στη µελέτη του άγχους δεν είναι η απουσία ή η παρουσία του αυτή καθαυτή αλλά περισσότερο η 
ένταση και ο τρόπος της επίδρασης που ασκείται στο άτοµο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, 
(Cartwright & Cooper, 1997). 

Ωστόσο, η εργασιακή εξουθένωση µπορεί να διαχωριστεί εννοιολογικά από το εργασιακό άγχος ως εξής, 
(Brotheridge & Grandey, 2002): 

(α) Το άγχος χαρακτηρίζεται συνήθως από υπερβολική δέσµευση στο καθήκον ενώ η εξουθένωση από 
την αποχώρηση. 

(β) Στο άγχος τα συναισθήµατα συνήθως είναι σε διέγερση ενώ στην συναισθηµατική εξάντληση τα 
συναισθήµατα αµβλύνονται. 

(γ) Κατά τη ψυχολογική κατάσταση του άγχους παράγεται το αίσθηµα του επείγοντος και η 
υπερκινητικότητα ενώ στην εξουθένωση παράγεται συνήθως απελπισία και απόγνωση. 

(δ) Η κατάσταση του άγχους µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενέργειας ενώ η εξουθένωση σε απώλεια 
κινήτρων, ιδανικών και ελπίδας. 

(ε) Το άγχος µπορεί να έχει ως κατάληξη διαταραχές που σχετίζονται µε αυτό ενώ η εξουθένωση την 
αποστασιοποίηση και τη κατάθλιψη. 

Ενώ οι δύο έννοιες µπορούν να προσεγγιστούν ως αντίστροφες αποκρίσεις στους στρεσογόνους παράγοντες 
ωστόσο δε µπορεί να παραγκωνιστεί ότι έχουν διαφορετικά υπόβαθρα, συσχετισµούς και επιδράσεις. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές (Cox 1985 και Toch 2002) το άγχος συνιστά ένα γενικό και 
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αόριστο όρο που υπολείπεται ενός κοινά αποδεκτού ορισµού στο πλαίσιο του οποίου οι αιτίες µε τις 
συνέπειες συχνά συγχέονται, (Pines & Keinan, 2005).  

Υπό αυτήν την έννοια, υπάρχει ο ισχυρισµός ότι η εξουθένωση δεν είναι πάντα αποτέλεσµα του υψηλού 
άγχους καθώς στον εργασιακό χώρο υπάρχουν φορές όπου το άγχος ισοδυναµεί µε την αντίληψη του ατόµου 
ότι η εργασία του είναι σηµαντική. Η σηµαντικότητα της εργασίας στην αντίληψη του ατόµου συνδέεται 
αρνητικά µε την εξουθένωση, (Christina Maslach et al., 1997), οπότε σε αυτή την περίπτωση το άγχος 
συσχετίζεται µε χαµηλότερο βαθµό εξουθένωσης, (Pines & Keinan, 2005). Ωστόσο, είναι πιθανό η αίσθηση 
της µη σηµαντικότητας από την εργασία να συνιστά αποτέλεσµα της εξουθένωσης ή και τα δύο να είναι 
αποτέλεσµα ενός τρίτου γενικότερου στρεσογόνου παράγοντα, (Pines & Keinan, 2005).  

Επιπροσθέτως, οι στρεσογόνοι παράγοντες συνδέονται περισσότερο µε το άγχος ενώ η σηµαντικότητα από 
την εργασία φαίνεται να συσχετίζεται περισσότερο µε την εξουθένωση. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα 
δεικνύουν ότι η εξουθένωση συσχετίζεται σε υψηλότερο βαθµό συγκριτικά µε το άγχος µε µεταβλητές όπως 
η έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης, η επιθυµία εγκατάλειψης της εργασίας, σωµατικά και συναισθηµατικά 
συµπτώµατα και το αντιλαµβανόµενο επίπεδο απόδοσης. Σύµφωνα µε τους Maslach & Schaufeli (1993) η 
έλλειψη αίσθησης σηµαντικότητας από την εργασία αποτελεί «εργασιακή απαίτηση» επιβαρύνοντας τους 
«πόρους» του εργαζόµενου ατόµου ενώ σύµφωνα µε τους Hobfoll & Shirom (2001), η αίσθηση 
σηµαντικότητας από την εργασία αποτελεί ένα πόρο που χρειάζεται συντήρηση και όταν χάνεται, το 
αποτέλεσµα είναι η εξουθένωση. Mε βάση την εφαρµογή της υπαρξιακής θεωρίας ενώ η εξουθένωση µπορεί 
να είναι µια υποκατηγορία του άγχους - στρες φαίνεται να έχει διαφορετικά προγενέστερα, συσχετισµένα και 
συνεπαγόµενα αποτελέσµατα, (Pines & Keinan, 2005).  

Εις ό,τι αφορά τη θεώρηση των τριών δοµικών συστατικών της εξουθένωσης, η συναισθηµατική εξάντληση 
είναι η πιο κοντινή σε µια ορθόδοξη τάση του άγχους καθώς οι παράγοντες που σχετίζονται µε αυτή είναι 
παρόµοιοι µε τους παράγοντες που προκαλούν άγχος. Εντούτοις, δεν είναι επαρκές να εξετάζεται το άγχος 
στα πλαίσια της εξουθένωσης διότι παραβλέπονται οι υπόλοιπες δύο διαστάσεις αυτών της 
«αυτοαξιολόγησης» και της «σχέσης µε τους άλλους», (Christina Maslach et al., 1997). 

Υπό αυτό το πρίσµα, µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η διαφοροποίηση των εννοιών άγχους και εξουθένωσης 
και η ανάδειξη των ξεχωριστών ιδιαζόντων χαρακτηριστικών τους είναι σηµαντική διότι παρά το γεγονός ότι 
συνιστούν αντίστροφες αποκρίσεις στους στρεσογόνους εργασιακούς παράγοντες, έχουν διαφορετικές 
γενεσιουργές αιτίες, επιβαρυντικούς παράγοντες, συσχετισµούς και συνέπειες. 

2.1.3 ΑΙΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Οι αιτίες και παράγοντες στο σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης µπορούν σε πρώτη φάση να 
εντοπιστούν:  

• σε ατοµικό επίπεδο: κίνητρα, προσδοκίες, προσωπικότητα, 
• σε διατοµικό επίπεδο: επαφή µε το κοινό εξυπηρέτησης ή φροντίδας, συναδελφικές σχέσεις, σχέσεις 

µε προϊσταµένους, φίλους και οικογένεια,  
• σε επίπεδο οργάνωσης: έλλειψη ανατροφοδότησης, φόρτος εργασίας. 

Όπως ανάγεται από την ενότητα 2.1 η έρευνα πάνω στο σύνδροµο της εξουθένωσης έχει πραγµατοποιηθεί 
σε ποικίλους πληθυσµούς συµπεριλαµβανοµένων κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, ιατρών, 
εργαζοµένων στη σωµατικής και ψυχική υγεία, αστυνοµικών, εργαζοµένων στη φροντίδα των παιδιών, 
δικηγόρων και εργαζοµένων στην εξυπηρέτηση πελατών, (Christina Maslach et al., 1997).  
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Κοινό σηµείο των ανωτέρω πληθυσµών είναι η διατήρηση της εντατικής επαφής µε ανθρώπους. Σύµφωνα µε 
τη Maslach ειδικά στα επαγγέλµατα παροχής βοήθειας επειδή οι λύσεις στο πρόβληµα δεν είναι πάντα 
εµφανείς, η κατάσταση περιπλέκεται. Τα άτοµα που συναναστρέφονται επαγγελµατικά και σε συνεχή βάση 
µε άλλους ανθρώπους µπορεί να εξαντληθούν συναισθηµατικά και σε συνδυασµό µε το χρόνιο άγχος να 
οδηγηθούν στο σύνδροµο της εξουθένωσης, (Brewer & Clippard, 2002). Εποµένως, µπορεί κάποιος να 
εξάγει το συµπέρασµα ότι η συχνότητα και η ένταση της αλληλεπίδρασης µε το κοινό αποτελεί ισχυρό 
προβλεπτικό παράγοντα της εξουθένωσης, (Watts & Robertson, 2011) στη βάση µάλιστα της ταχείας 
κατανάλωσης των ενεργειακών και ψυχοσωµατικών πόρων που επιφέρει ψυχική και συναισθηµατική 
εξάντληση, (Koustelios & Kousteliou, 2001) όπως παραδείγµατος χάριν, η συνεχής έκθεση των 
πανεπιστηµιακών σε µεγάλο αριθµό φοιτητών, (Watts & Robertson, 2011). 

Τo είδος-φύση του επαγγέλµατος διαδραµατίζει ρόλο στη διαµόρφωση της εργασιακής εξουθένωσης. 
Ιδιαιτέρως, τα επαγγέλµατα που έχουν ως επίκεντρο τη φυσική, πνευµατική και ψυχική φροντίδα του 
ανθρώπινου παράγοντα λόγω των υψηλών συναισθηµατικών απαιτήσεων που επιτάσσουν, καθιστούν τα άτοµα 
επιρρεπή στην εξουθένωση. Εντούτοις, στα µη ανθρωποκεντρικής φύσης επαγγέλµατα, το βίωµα της 
εξουθένωσης εµφανίζεται να περιλαµβάνει τα ίδια βασικά δοµικά στοιχεία του συνδρόµου της εξουθένωσης 
(εξάντληση, αποπροσωποποίηση, έλλειψη αυτοπραγµάτωσης) µε τη διαφορά ότι όταν οι αποδέκτες δεν είναι 
άνθρωποι, διαφέρουν οι εκδηλώσεις του, (Evangelia Demerouti et al., 2001). 

Παραµένοντας στο πλαίσιο εξέτασης της φύσης του επαγγέλµατος ως παράγοντα εργασιακής εξουθένωσης, 
έχει ερευνητικά διαπιστωθεί ότι τα άτοµα που αισθάνονται ότι η εργασία τους δεν έχει ουσιαστική επίδραση 
στις ζωές των άλλων ανθρώπων παρουσιάζουν υψηλό βαθµό εξάντλησης, υψηλά επίπεδα 
αποπροσωποποίησης και χαµηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Αντιθέτως, τα άτοµα που αντιλαµβάνονται 
ότι η εργασία τους επιδρά σηµαντικά στις ζωές των άλλων εµφανίζουν χαµηλό βαθµό εξουθένωσης και 
συγκεκριµένα χαµηλή συναισθηµατική εξάντληση, χαµηλή αποπροσωποποίηση και αυξηµένη προσωπική 
ολοκλήρωση, (Christina Maslach et al., 1997).  

Το προαναφερθέν αίτιο δίνει ώθηση στο παρόν και ειδικώς υπάρχει η προσέγγιση βάσει της οποίας η ανάγκη 
των ανθρώπων να πιστεύουν ότι η ζωή τους έχει νόηµα και ότι τα έργα τους είναι χρήσιµα συνιστά 
γενεσιουργό αιτία της εργασιακής εξουθένωσης. Να σηµειωθεί ότι, οι εν λόγω πτυχές µπορεί να έχουν ως 
αιτία το τραύµα ενώ στην εξουθένωση η έλλειψη νοήµατος συνιστά συνήθως γενεσιουργό αιτία και όχι 
αποτέλεσµα, (Pines & Keinan, 2005).  

Εις ό,τι αφορά το άγχος όταν είναι χρόνιο και παρατεταµένο (Koustelios & Kousteliou, 2001) σε 
συνδυασµό µάλιστα µε συνθήκες υπερβολικής και αδιάλειπτης πίεσης, (Στεφανίδου et al., 2010) συνιστά 
σοβαρή αιτία της εργασιακής εξουθένωσης. Μάλιστα, το χρόνιο άγχος παρουσιάζει θετικό ισχυρό 
συσχετισµό µε την αποπροσωποποίηση, (Antoniou & Koronaiou, 2018).  

Παραµένοντας στο πλαίσιο του άγχους υπάρχει και η κατηγορία του δευτερογενούς τραυµατικού στρες που 
ιδιαίτερα εµφανίζεται σε ανθρωπιστικά επαγγέλµατα- λειτουργήµατα µε αποδέκτες άτοµα – τραυµατίες, 
(Cieslak et al., 2014). Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει ισχυρή συνδεσιµότητα µε την εργασιακή εξουθένωση. 
Οι επαγγελµατίες ανθρωπιστικής βοήθειας (ανθρωπιστική βοήθεια επαγγελµατικά, Ιράκ, Αφγανιστάν κ.α.) 
έχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης εξουθένωσης, κατάθλιψης και έλλειψης ικανοποίησης από τη ζωή ακόµη 
και µετά το πέρας έξι µηνών από την ολοκλήρωση της αποστολής τους. Ωστόσο, ερευνητικά διαπιστώθηκε 
ότι όταν λαµβάνουν κοινωνική υποστήριξη εµφανίζουν υψηλότερο βαθµό κινήτρων, αυτονοµίας και ελέγχου 
πάνω στην εργασία τους και είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από εξουθένωση, κατάθλιψη και ψυχικές 
διαταραχές. Υπό αυτήν την έννοια, εξαιρετικά επιβαρυντικό παράγοντα εξουθένωσης ή γενεσιουργό αιτία 
αποτελούν οι υψηλές συναισθηµατικές απαιτήσεις και η έκθεση σε κίνδυνο και βία, (Lopes Cardozo et al., 
2012).  
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Εις ό,τι αφορά τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης στην εργασία, τα άτοµα που αισθάνονται έλλειψη 
ικανοποίησης σχετικά µε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξής τους στην εργασία µπορεί να εµφανίσουν 
συναισθηµατική εξάντληση, υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαµηλά επίπεδα προσωπικής 
ολοκλήρωσης, (Christina Maslach et al., 1997). Μάλιστα, είναι σηµαντικό ότι στο πλαίσιο της εργασίας τα 
οικονοµικά κίνητρα δεν αποτελούν από µόνα τους κίνητρα. Αντίθετα, η υλοποίηση των στόχων, η 
αναγνώριση και η προαναφερθείσα δυνατότητα ανάπτυξης είναι σηµαντικά, (Watts & Robertson, 2011). 
Γενικότερα, η κινητοποίηση απειλείται ανεξαρτήτως της φύσης της εργασίας όταν υπάρχουν αυξηµένες 
εργασιακές απαιτήσεις συνοδευόµενες από µείωση των εργασιακών πόρων καθώς τότε υλοποιείται η µείωση 
των ενεργειακών αποθεµάτων, (Evangelia Demerouti et al., 2001).  

Εστιάζοντας στο περιβάλλον εργασίας, η αίσθηση του εργαζόµενου ότι έχει µικρό ή καθόλου έλεγχο πάνω 
στην δουλειά του, η αίσθηση ανεπαρκούς αναγνώρισης ή ανταµοιβής για το έργο του, η ύπαρξη 
συγκεχυµένων ή υπερβολικών εργασιακών απαιτήσεων, η λειτουργία µέσα σε περιβάλλον υψηλής εργασιακής 
πίεσης, οι συγκρούσεις αξιών -απόκλιση προσωπικών αξιών µε τις αξίες του χώρου εργασίας-, η 
γραφειοκρατία, οι ασυµβίβαστες και αντικρουόµενες απαιτήσεις αποτελούν αιτίες που σχετίζονται σηµαντικά 
µε την εργασιακή εξουθένωση και απορρέουν από αυτό, (Jones, Bright, & Clow, 2001). 

Συγκεκριµένα ο φόρτος εργασίας είναι η περιοχή όπου παρουσιάζεται εξαιρετικά εµφανές και έντονο χάσµα 
καθώς οι εργασιακές απαιτήσεις υπερβαίνουν τα ανθρώπινα όρια οπότε τα άτοµα έχουν να κάνουν πολλά σε 
πολύ λίγο χρόνο µε πολύ λίγους διαθέσιµους πόρους, (Brotheridge & Grandey, 2002). Σε πολλές 
περιπτώσεις πρόκειται για µια χρόνια και παρατεταµένη εργασιακή συνθήκη και όχι µια περιστασιακή 
περίπτωση οπότε και δεν υφίσταται η δυνατότητα για ανάπαυλα, ανάκαµψη ή ανάκτηση της ισορροπίας. Η 
εξουθένωση που προκύπτει οδηγεί συνήθως σε καταρράκωση της ποιότητας στην εργασίας και στις 
συναδελφικές σχέσεις. Το υψηλό επίπεδο των εργασιακών απαιτήσεων θεωρείται κρίσιµος παράγοντας στην 
εργασιακή εξουθένωση, (Cordes & Dougherty, 1993).  

Επιπροσθέτως, οι εργαζόµενοι που βιώνουν σύγκρουση ρόλων µέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον 
συνήθως εµφανίζουν υψηλά επίπεδα εξουθένωσης, (Cordes & Dougherty, 1993). Η σύγκρουση ρόλων 
επισυµβαίνει όταν µία απαίτηση που επιβαρύνει ένα άτοµο αντιµάχεται µε µία ή περισσότερες απαιτήσεις 
που επιβαρύνουν το ίδιο άτοµο, (Brewer & Clippard, 2002). Η σύγχυση ρόλων -οι πολλαπλές και 
αντικρουόµενες απαιτήσεις- και η υπερφόρτωση ρόλου -πολλαπλά καθήκοντα χωρίς τον απαραίτητο χρόνο 
υλοποίησης- παρουσιάζουν πολύ ισχυρό αιτιώδη δεσµό µε την εξουθένωση και ειδικά µε το δοµικό στοιχείο 
της αποπροσωποποίησης, (Green, Albanese, Shapiro, & Aarons, 2014). 

Το εργασιακό περιβάλλον µπορεί να συνιστά σοβαρή πηγή εξουθένωσης όταν ενέχει πέραν των 
προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, στοιχεία αυστηρής κατάστασης ελέγχου. Όπως χαρακτηριστικά 
παρατήρησαν οι Cordes & Dougherty (1993) τα άτοµα που εργάζονται σε απρόσωπα, γραφειοκρατικά, 
χειριστικά εργασιακά περιβάλλοντα όπως επίσης και εκείνα που δε συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ή αντιλαµβάνονται απουσία δικαιοσύνης βιώνουν υψηλό βαθµό εξουθένωσης. Επιπλέον 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος που οδηγούν στο βίωµα της εξουθένωσης αποτελούν η 
αυστηρή επίβλεψη, η έλλειψη συναδελφικής στήριξης και η διαπροσωπική σύγκρουση, (Brewer & Clippard, 
2002). 

Ακόµη, τα εργαζόµενα άτοµα όταν δεν τυχαίνουν ανταµοιβών και όταν δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες 
τους βιώνουν συνθήκες που αντίκεινται στις συνθήκες δικαιοσύνης οπότε και εµφανίζεται ανισορροπία µεταξύ 
προσωπικής και εργασιακής ζωής που οδηγεί µε την πάροδο του χρόνου σε εξουθένωση, (Kinman & Jones, 
2008).  

Είναι σηµαντικό ότι η κοινωνική στήριξη διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο ως προς την εργασιακή 
εξουθένωση. Η κοινωνική στήριξη ως διαπροσωπική αλληλεπίδραση ενέχει ένα ή περισσότερα από τα 



 

  
 44 

 

      

ακόλουθα χαρακτηριστικά: συναισθηµατική επίγνωση, ικανότητα συνεργασίας, συνεργατική βοήθεια 
πληροφόρηση και αξιολόγηση, (Etzion, 1984). Η κοινωνική στήριξη παρουσιάζει κυρίαρχες επιδράσεις στο 
άγχος και στην εξουθένωση καθώς η υποστήριξη από τους ανωτέρους µπορεί να κάνει τις συνθήκες λιγότερο 
στρεσογόνες και οι ίδιες οι συνθήκες µπορούν να γίνουν αντιληπτές ως λιγότερο στρεσογόνες εκ µέρους των 
κοινωνικοποιηµένων ατόµων εν συγκρίσει των αποµονωµένων.  

Ωστόσο, οι πρώτες προσεγγίσεις στις αιτίες της εργασιακής εξουθένωσης έδιναν προτεραιότητα στους 
παράγοντες του περιβάλλοντος (διοικητικό, οργανωτικό και κοινωνικό) εις βάρος των ατοµικών παραγόντων. 
Η θέση αυτή µετέπειτα έλαβε υποστήριξης όπως στην προσέγγιση της Christina Maslach (2003) 
αποδίδοντας στην εξουθένωση την ερµηνεία συνάρτησης της κατάστασης-περιβάλλοντος παρά των 
χαρακτηριστικών του ατόµου. Ωστόσο, δεν παραγκωνίζεται στο πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης ότι η 
διασύνδεση ανάµεσα στους προσωπικούς παράγοντες και αυτών του περιβάλλοντος του ατόµου έχει όφελος 
στην κατεύθυνση ενδελεχούς κατανόησης του συνδρόµου. Το ερευνητικό ενδιαφέρον µετατοπίζεται στην 
κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των περιβαλλοντικών και των ατοµικών παραγόντων συνδυαστικά 
µε την εξέταση εξατοµικευµένων αιτιών δηλαδή παραγόντων προσωπικότητας και δηµογραφικών στοιχείων, 
(Heinemann & Heinemann, 2017).  

Σε ότι αφορά τους παράγοντες προσωπικότητας -που αναλύονται στην επόµενη ενότητα όπως και οι όροι 
πόροι και απαιτήσεις- που χρησιµοποιήθηκαν, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν τη συνδροµή 
τους στο σύνδροµο της εξουθένωσης, (Cordes & Dougherty, 1993; Christina Maslach et al., 1997). 
Σύµφωνα µε τους Burke & Richardsen (1996) οι εργαζόµενοι που διακρίνονται από το χαρακτηριστικό του 
ιδεαλισµού είναι πιο ευάλωτοι στην εξουθένωση όπως επίσης και οι εργαζόµενοι µε τα χαρακτηριστικά της 
ευαισθησίας, του υψηλού άγχους και της κτητικότητας. Στην ίδια επιχειρηµατολογία, οι Layman & Guyden 
(1997) πρότειναν ότι ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η εσωστρέφεια καθιστούν τα 
άτοµα περισσότερο ευάλωτα στο σύνδροµο της εξουθένωσης, (Brewer & Clippard, 2002). 

Σε ό,τι αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά και το ρόλο τους στη διαµόρφωση του συνδρόµου της 
εξουθένωσης έχει παρατηρηθεί ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι αµελητέος. Τέτοια δηµογραφικά χαρακτηριστικά 
αποτελούν ενδεικτικά το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η εθνικότητα. Άλλωστε, πληθώρα ερευνών έχει 
αναδείξει τη συνδεσιµότητα ανάµεσα σε δηµογραφικά στοιχεία, στην εξουθένωση και στην εργασιακή 
ικανοποίηση. Οι γυναίκες έχουν την τάση να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης από 
ότι οι άνδρες. Ωστόσο, οι άνδρες εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης και χαµηλότερα 
επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης, (Brewer & Clippard, 2002). Για παράδειγµα, οι γυναίκες ακαδηµαϊκοί 
εµφανίζουν υψηλά ποσοστά εξουθένωσης ενώ οι άνδρες ακαδηµαϊκοί εµφανίζουν µικρότερο βαθµό 
συναισθηµατικής εξάντλησης αλλά παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό αποπροσωποποίησης, (Purvanova & 
Muros, 2010; Watts & Robertson, 2011). Ωστόσο, βάσει άλλων ερευνών τουλάχιστον στο χώρο της υγείας 
το φύλο δεν επηρεάζει τις συνιστώσες της εξουθένωσης που επιβεβαιώνει τη θεωρία της Maslach σύµφωνα 
µε την οποία τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες βιώνουν την εξουθένωση στον εργασιακό χώρο µε παρόµοιο 
τρόπο. Ακόµη, η συναισθηµατική ανάµειξη παρουσιάζεται περισσότερο στις γυναίκες ενώ οι άνδρες είναι 
περισσότερο προσαρµοστικοί στις στρεσογόνες καταστάσεις, (Antoniou & Koronaiou, 2018).  

Επίσης, τα νεαρά άτοµα λόγω των προσδοκιών για το µέλλον τους που έχουν κυρίως λόγω της ηλικίας τους 
καθίστανται επιρρεπή στην εξουθένωση εφόσον αυτές οι προσδοκίες διαψευσθούν, (Cordes & Dougherty, 
1993). Οµοίως, σύµφωνα µε τη Maslach τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά 
εξουθένωσης λόγω των µηχανισµών που έχουν αναπτύξει µε τα χρόνια στο πλαίσιο της ώριµης αντιµετώπισης 
των προβληµάτων, (Antoniou & Koronaiou, 2018). 

Σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, είναι ενδιαφέρον ότι τα άτοµα στο πλαίσιο του έγγαµου βίου 
παρουσιάζουν χαµηλότερο βαθµό εξουθένωσης σε σχέση µε τους άγαµους, (Brewer & Clippard, 2002). 
Σύµφωνα µε τη Maslach (2003) τα άτοµα που βρίσκονται σε έγγαµο βίο βιώνουν χαµηλότερο βαθµό 
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εξουθένωσης ακόµα και αν υπάρχουν παιδιά και µία πιθανή αιτία για αυτό είναι η ωριµότητα διαχείρισης 
των διαπροσωπικών προβληµάτων που αποκτάται µε την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, οι αυξηµένες 
οικογενειακές υποχρεώσεις και οι αυξηµένες οικονοµικές απαιτήσεις, η σύγκρουση οικογένειας-εργασίας και 
τα σηµαντικά γεγονότα ζωής σε συνδυασµό µε τις εργασιακές απαιτήσεις είναι προβλεπτικοί παράγοντες 
εξουθένωσης. Παραδείγµατος χάριν, στον κλάδο της υγείας οι γυναίκες επαγγελµατίες παντρεµένες µε παιδιά 
βιώνουν υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης ενώ οι παντρεµένες χωρίς παιδιά βιώνουν υψηλό βαθµό 
αποπροσωποποίησης, (Antoniou & Koronaiou, 2018). 

Παρά τη διαφορετική εστίαση που κάνουν οι ερευνητές στο πεδίο των παραγόντων της ωσης η προσέγγιση 
των Maslach & Leiter τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Η προσέγγισή τους συνοψίζει ως κυρίαρχες αιτίες στο 
σύνδροµο της εξουθένωσης: α) το φόρτο και ένταση της εργασίας, τις απαιτήσεις χρόνου, πολυπλοκότητας, 
β) την έλλειψη ελέγχου πάνω στη δόµηση και στην εφαρµογή των καθηµερινών προτεραιοτήτων, γ) την 
ανεπαρκή ανταµοιβή συνοδευόµενη από συναισθήµατα «ότι έχω να κάνω περισσότερα µε λιγότερα», δ) την 
αίσθηση της κοινωνικότητας στην οποία οι διαπροσωπικές σχέσεις καθίστανται απρόσωπες και η οµαδική 
εργασία υπονοµεύεται, ε) την απουσία δικαιοσύνης κατά την οποία η εµπιστοσύνη, η ειλικρίνεια και ο 
σεβασµός δεν υφίστανται, και στ) τις αντικρουόµενες αξίες στις οποίες οι επιλογές που γίνονται από τη 
διοίκηση συχνά συγκρούονται µε την αποστολή και τις αξίες της, (Christina Maslach & Leiter, 1999, 2008b).  

Εξαιρετικά σηµαντικός αιτιώδης άξονας στην εργασιακή εξουθένωση αποτελεί ο συνδυασµός υψηλών 
απαιτήσεων µε έλλειψη πόρων όπως αναλύονται στην επόµενη ενότητα. Οι απαιτήσεις µπορεί να είναι 
φυσικές, κοινωνικές, οργανωσιακές πτυχές της εργασίας που απαιτούν παρατεταµένη φυσική ή πνευµατική 
προσπάθεια. Οι εργασιακοί πόροι µπορεί να είναι φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανωσιακές πτυχές 
της εργασίας που διαδραµατίζουν λειτουργικό ρόλο ως προς την επίτευξη των στόχων της εργασίας και 
µειώνουν τις απαιτήσεις της σε ό,τι αφορά το άγχος, εµπνέοντας την προσωπική ανάπτυξη, (Schaufeli & 
Bakker, 2004). Μάλιστα, η έλλειψη πόρων σε ανθρώπινο και τεχνικό επίπεδο, (Schaufeli & Bakker, 2004), 
συνδέεται πρωταρχικά µε την αποδέσµευση και εποµένως όταν οι πόροι υπολείπονται, οι εργαζόµενοι 
βιώνουν χαµηλό βαθµό κινητοποίησης και υψηλό βαθµό αποδέσµευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
αποδέσµευση δεν αποτελεί αποτέλεσµα του συνδρόµου της εξουθένωσης αλλά αποτέλεσµα της έλλειψης 
πόρων. Μάλιστα, η εξουθένωση αναπτύσσεται πιο γρήγορα από ότι η αποδέσµευση (αποστασιοποίηση από 
το αντικείµενο και το περιεχόµενο της εργασίας συχνά συνοδευόµενη από αρνητικές συµπεριφορές), 
(Evangelia Demerouti, Veldhuis, Coombes, & Hunter, 2019) καθώς τα άτοµα είναι πιο ευαίσθητα στις 
εργασιακές απαιτήσεις, (Evangelia Demerouti et al., 2001). 

2.1.4 ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Με βάση την ανάλυση της προηγούµενης ενότητας παρατηρείται ότι πληθώρα επιδράσεων είναι εξωτερικές 
στο άτοµο και βρίσκονται στο εργασιακό του περιβάλλον. Ωστόσο υπάρχει ένας προβληµατισµός που 
επαναλαµβάνεται συνεχώς και είναι «γιατί κάτω από τις ίδιες εργασιακές συνθήκες ένα άτοµο βιώνει 
εξουθένωση ενώ ένα άλλο δεν εµφανίζει ούτε καν κάποιο σύµπτωµα», (Bühler & Land, 2003). Η απάντηση 
ίσως βρίσκεται σε µία εναλλακτική ερµηνεία της εξουθένωσης που συνδέεται µε την προσωπικότητα του 
ατόµου που ωστόσο δεν παραβλέπει το ρόλο του περιβάλλοντος στην εξουθένωση. Συγκεκριµένα προσπαθεί 
να αναδείξει τους προσωπικούς παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν στην εξουθένωση. Φαίνεται λογικό 
να υφίσταται συσχετισµός µεταξύ της εξουθένωσης και της προσωπικότητας του ατόµου (Bühler & Land, 
2003) η οποία προσωπικότητα συνιστά ένα σταθερό σύνολο ενδοψυχικών ή εσωτερικών χαρακτηριστικών 
και προδιαθέσεων που καθορίζουν µε άµεσο µάλιστα τρόπο την ψυχολογική συµπεριφορά, (Maddi, 1996). 
Στην εργασία των (Ghorpade, Lackritz, & Singh, 2007) η σχέση µεταξύ εξουθένωσης και προσωπικότητας 
και των πέντε µεγάλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Big Five Personality Dimensions) 
επιβεβαιώθηκε ερευνητικά πάνω σε τρεις θεωρητικούς άξονες, το άγχος, τη θεωρία διατήρησης των πόρων 
(conservation of resources) και την απόκλιση (deviance).  
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Γίνεται αντιληπτό ότι η αξιολόγηση ενός στρεσογόνου παράγοντα από το άτοµο είναι κρίσιµη καθώς ένας 
παράγοντας που είναι στρεσογόνος για κάποιο άτοµο µπορεί να µην είναι για κάποιο άλλο. Όπως αναλύθηκε 
και σε προηγούµενη ενότητα ως τελικό αποτέλεσµα το άγχος συνήθως έγκειται στην ανισορροπία ανάµεσα 
στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και της ικανότητας απόκρισης του ατόµου σε αυτές ή της αντίληψης της 
ικανότητας. Τους όρους απαιτήσεις και πόροι τους επικαλεστήκαµε στην προηγούµενη ενότητα 
παραθέτοντας τον αιτιώδη ρόλο τους στην εξουθένωση. Ο Hobfoll (2001) πρότεινε τη θεωρία διατήρησης 
των πόρων ως ένα ερµηνευτικό πλαίσιο του στρες και της εξουθένωσης. Συγκεκριµένα, η θεωρία διατήρησης 
των πόρων προτείνει τέσσερεις τύπους πόρων: αντικείµενα, συνθήκες, προσωπικά χαρακτηριστικά και 
ενέργειες, (Hobfoll, 2001). Βάσει της θεωρίας η εξουθένωση ερµηνεύεται ως απώλεια πόρων συν το χρόνο. 
Η απώλεια µπορεί να αφορά στη σωµατική υγεία, στο χρόνο, στην αυτοεκτίµηση και στην κοινωνική 
υποστήριξη, (Alarcon, Edwards, & Menke, 2011). Η ταχεία κατανάλωση των ενεργειακών και 
ψυχοσωµατικών αποθεµάτων ουσιαστικά αφορά στην απώλεια ή µείωση των πόρων και οδηγεί σε ψυχική 
κόπωση και συναισθηµατική εξάντληση, (Koustelios & Kousteliou, 2001),. Τα άτοµα µε λιγότερους πόρους 
είναι περισσότερο ευάλωτα στην απώλεια τους και λιγότερο ικανά στην επανάκτηση τους. Μάλιστα, η 
επανεκτίµηση της απώλειας όταν συγκρούεται µε τις αξίες του ατόµου µπορεί να προκαλέσει επιπρόσθετο 
άγχος, (Ghorpade et al., 2007).  

Η θεωρία των «πέντε µεγάλων διαστάσεων της προσωπικότητας» αποτελεί έναν τρόπο λειτουργικής 
επεξήγησης της προσωπικότητας του ατόµου. Συγκεκριµένα, η εξωστρέφεια περιγράφει ένα άτοµο που είναι 
περιπετειώδες, ενεργητικό, κοινωνικό, θετικό και οµιλητικό. Η ευσυνειδησία είναι ένα µέτρο της 
κατευθυνόµενης από το στόχο συµπεριφοράς και περιγράφει ένα άτοµο το οποίο είναι οργανωτικό, 
υπεύθυνο, προσεκτικό και µε έλεγχο των παρορµήσεων. Η συµφωνία χαρακτηρίζει τα άτοµα που έχουν τα 
χαρακτηριστικά της συνεργασίας, της διπλωµατίας και του αλτρουισµού. Η δεκτικότητα στην εµπειρία 
περιγράφει άτοµα που έχουν τα χαρακτηριστικά της δηµιουργικότητας, της ευρύτητας νου, της 
πνευµατικότητας και της εφευρετικότητας. Ο νευρωτισµός περιγράφει ασταθή άτοµα που είναι αντιδραστικά 
και εύκολα επηρεάζονται από ένα ερέθισµα του περιβάλλοντος. Το αντίθετο της πέµπτης διάστασης είναι η 
συναισθηµατική σταθερότητα, (Ghorpade et al., 2007; Sulea, Van Beek, Sarbescu, Virga, & Schaufeli, 2015; 
Swider & Zimmerman, 2010).  

Με άξονα τη θεωρία διατήρησης των πόρων το άγχος επισυµβαίνει όταν η απώλεια απειλεί τους πόρους του 
ατόµου ή ακόµα όταν τα άτοµα αποτυγχάνουν να βρουν τους πόρους που χρειάζονται. Η προσωπικότητα 
θεωρείται ως ένας πόρος και µάλιστα σηµαντικός στην εξουθένωση. Η προσωπικότητα συνιστά έναν πόρο 
που επιτρέπει στο άτοµο να αποκτήσει ή να εξοικονοµεί πόρους αλλά µπορεί να λειτουργήσει και ως 
αποτρεπτικός µηχανισµός αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Το άγχος παρουσιάζει χαµηλότερα επίπεδα στα 
άτοµα µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά προσωπικότητας -εξωστρέφεια, ευσυνειδησία, συµφωνία, 
δεκτικότητα στην εµπειρία και συναισθηµατική σταθερότητα- κυρίως γιατί τα άτοµα αυτά µπορούν να 
ερµηνεύουν τις απαιτήσεις ως προκλήσεις παρά ως απειλές. Η εξουθένωση ως απόκλιση συνδέεται µε την 
προσωπικότητα. Βάσει της παραπάνω προσέγγισης το δοµικό στοιχείο της συναισθηµατικής εξάντλησης 
εµφανίζει αρνητική συσχέτιση µε την εξωστρέφεια και τη συναισθηµατική σταθερότητα και θετική συσχέτιση 
µε τη δεκτικότητα σε εµπειρίες. Επίσης, το δοµικό στοιχείο της αποπροσωποποίησης παρουσιάζει αρνητική 
συσχέτιση µε τη συµφωνία και τη συναισθηµατική σταθερότητα ενώ το δοµικό στοιχείο της προσωπικής 
ολοκλήρωσης εµφανίζει θετική συσχέτιση µε την εξωστρέφεια, την ευσυνειδησία, τη συµφωνία και τη 
συναισθηµατική σταθερότητα. Η θεωρία των πέντε µεγάλων διαστάσεων της προσωπικότητας εµφανίζει 
αυξανόµενη αξιοπιστία στην πρόβλεψη της εξουθένωσης, (Ghorpade et al., 2007). Επιπρόσθετα, τα βασικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας φαίνεται ότι έχουν τη δύναµη να ρυθµίζουν και να µετριάζουν τη σχέση 
ανάµεσα στα αρνητικά βιώµατα και στην εξουθένωση και αυτό υπογραµµίζει ότι η προσωπικότητα λειτουργεί 
προστατευτικά απέναντι στην εξουθένωση, (Bakker, Emmerik, & Euwema, 2006). Η πρακτική εφαρµογή 
έγκειται στην ενσωµάτωση της παραµέτρου της προσωπικότητας στα µοντέλα της εξουθένωσης, (Ghorpade 
et al., 2007). 
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Οι προκείµενες απώλειες πόρων οδηγούν συνήθως σε εφαρµογή δυσπροσαρµοστικών στρατηγικών 
αντιµετώπισης που µόνο αυξάνουν την απώλεια τους καταλήγοντας στο σύνδροµο της εξουθένωσης. 
Συγκεκριµένα, η συναισθηµατική εξάντληση µπορεί να βιώνεται από το άτοµο ως αποτέλεσµα υλοποίησης 
των µη αποτελεσµατικών στρατηγικών διαχείρισης. Η συνεχής χρήση των µη αποτελεσµατικών στρατηγικών 
οδηγεί µε τη σειρά της στο δοµικό στοιχείο του κυνισµού καθότι ο δεύτερος συνιστά έναν µηχανισµό 
αντιµετώπισης της συναισθηµατικής εξάντλησης και ιδεαλιστικά εµποδίζει τη συσσώρευσή της, (Alarcon et 
al., 2011).  

Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι όροι απαιτήσεις και πόροι δεν είναι ασύνδετοι µε την πρωταρχική προσέγγιση 
της εξουθένωσης από τον Freudenberger (1974) καθότι ερµηνεύτηκε από τον ίδιο περιγράφοντας την 
κατάσταση κούρασης και απογοήτευσης που ανακύπτει από µη ρεαλιστικές, υπερβολικές απαιτήσεις σε 
βάρος των προσωπικών πόρων µε απώτερη συνέπεια την εξουθένωση των εργαζόµενων ατόµων στα 
ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα, (Brewer & Clippard, 2002; Freudenberger, 1974).  

Στην ίδια γραµµή επιχειρηµατολογίας, πρόσθετος συσχετισµός αναφύεται µεταξύ της εργασιακής 
εξουθένωσης και της οργανωσιακής δέσµευσης όπου οι κυρίαρχες αιτίες της εργασιακής εξουθένωσης 
φαίνεται να επικεντρώνονται στις υψηλές εργασιακές απαιτήσεις και στην έλλειψη πόρων (Schaufeli & Bakker, 
2004). Εις ό,τι αφορά τον όρο «εργασιακή δέσµευση» που αναφέρθηκε ,πρόκειται για µια διαρκή και 
παρατεταµένη κατάσταση νόησης η οποία δεν εστιάζει πάνω σε συγκεκριµένο αντικείµενο, γεγονός, 
συµπεριφορά ή άτοµο (Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002) προσδίδοντας στον 
εργαζόµενο τα χαρακτηριστικά της αφοσίωσης, της προσήλωσης, της θέλησης και της ενεργητικής σύνδεσης 
µε την εργασία του (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). Σύµφωνα µε τη Maslach (2001) η εργασιακή 
δέσµευση παρουσιάζει αρνητικό συσχετισµό µε την εργασιακή εξουθένωση και µπορεί να τοποθετηθεί στον 
‘αντίποδα’ καθώς οι τρεις συνιστώσες της πρώτης δηλαδή ενέργεια, ανάµειξη, αναποτελεσµατικότητα 
συνιστούν αντίθεση µε αυτές της εργασιακής εξουθένωσης δηλαδή την εξάντληση, την αποπροσωποποίηση 
και τη µειωµένη προσωπική επίτευξη (Christina Maslach et al., 2001). Αντιθέτως, βάση της προσέγγισης 
Schaufeli (2002) η εργασιακή δέσµευση µπορεί να προσεγγιστεί ως ανεξάρτητη έννοια µε συνιστώσες που 
δεν παρουσιάζουν συσχετισµό µε την εργασιακή εξουθένωση δηλαδή σφρίγος, αφοσίωση, απορρόφηση. Το 
σφρίγος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό ενέργειας και ψυχικής ανθεκτικότητας στην εργασία, η αφοσίωση 
από την πλήρη εµπλοκή στην εργασία και την αίσθηση σηµαντικότητας ενώ η απορρόφηση χαρακτηρίζεται 
από την ολοκληρωτική συγκέντρωση του εργαζόµενου στο αντικείµενο της εργασίας του (Schaufeli & 
Bakker, 2004). Σε αντίθεση µε τα άτοµα που βιώνουν εξουθένωση, τα άτοµα που είναι στην κατάσταση 
δέσµευσης δηµιουργούν περισσότερους πόρους στο περιβάλλον και µπορούν να τους επενδύσουν σε 
κοινωνική στήριξη, σωµατική υγεία και εποµένως να ενισχύσουν θετικά τη συναισθηµατική τους κατάσταση. 
Η δόµηση και η προέκταση ενεργειών διευκολύνουν τη δέσµευση, (Alarcon et al., 2011; Schaufeli, Martínez, 
Pinto, Salanova, & Bakker, 2002).  

Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι πώς διαπιστώνονται ή παρατηρούνται οι καταστάσεις της εξουθένωσης. Με 
δεδοµένο ότι τα άτοµα στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις συναισθηµατικές απαιτήσεις της 
εργασίας τους συχνά οδηγούνται σε συναισθηµατική εξάντληση και µπορεί να αντιδράσουν σε αυτό 
αποστασιοποιόντας τους εαυτούς τους συναισθηµατικά από τους ανθρώπους ως µέσο αυτοπροστασίας. Η 
ερµηνεία έγκειται στο ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δηλαδή όταν δεν επενδύουν σε διαπροσωπικές σχέσεις αλλά 
αντιθέτως επιλέγουν την «απρόσωπη αντιµετώπιση» των άλλων, «εξοικονοµούν» συναισθηµατική ενέργεια. Ο 
συνδυασµός της συναισθηµατικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης µπορεί να δώσει γένεση 
ακολούθως σε συναισθήµατα µειωµένης προσωπικής επίτευξης και ολοκλήρωσης (Kinman, 2014). 
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2.1.5 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Τα χαρακτηριστικά του συνδρόµου εµφανίζονται σε διάφορες µορφές και κυρίως περιλαµβάνουν σωµατικά, 
συναισθηµατικά και γνωστικά συµπτώµατα. Ορισµένα συµπτώµατα επικαλύπτονται µε χρόνια κόπωση σε 
κάποιο φυσιολογικά εξαντληµένο άτοµο. Από την άλλη µεριά, µερικά συµπτώµατα αλληλεπικαλύπτονται µε 
ψυχικές διαταραχές όπως καταθλιπτικές διαταραχές, νευρασθένεια και διαταραχή προσαρµογής. Παράπονα 
του ατόµου για την οργανική του κατάσταση -πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου και φαγητού, κούραση-, 
συναισθηµατική αστάθεια και ακαµψία στις κοινωνικές σχέσεις είναι µερικά µη ειδικά συµπτώµατα που 
σχετίζονται άµεσα µε το σύνδροµο εξουθένωσης.  

Σύµφωνα µε την έρευνα των Burke & Richardsen (1996) τα άτοµα που βιώνουν το σύνδροµο της 
εξουθένωσης παρουσιάζουν περισσότερα σωµατικά και συναισθηµατικά προβλήµατα από ότι τα άτοµα που 
βρίσκονται εκτός συνδρόµου. Συγκεκριµένα έχουν συχνά καταγραφεί η κούραση, η σωµατική εξάντληση, τα 
κρυολογήµατα όσον αφορά την πρώτη κατηγορία και η κατάθλιψη, το άγχος και η ένταση όσον αφορά τη 
δεύτερη, (Brewer & Clippard, 2002). 

Όπως έχει επεξηγηθεί και σε προηγούµενες ενότητες το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης συνιστά µια 
διαδικασία και όχι µια κατάσταση σκέψης. Ως τέτοια, περιγράφει τα συµπτώµατα και σηµάδια στο ατοµικό, 
διαπροσωπικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Για να απλουστευτούν τα συµπτώµατα του συνδρόµου 
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε οµάδες που συνίστανται σε σωµατικές, συναισθηµατικές, γνωστικές, 
συµπεριφορικές και κινητήριες, (Nuallaong, 2013): 

- Σωµατικά συµπτώµατα: στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ορισµένες ασθένειες έχουν άµεση 
συσχέτιση µε το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης, όπως για παράδειγµα ο διαβήτης τύπου ΙΙ, 
οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι µυοσκελετικές παθήσεις, ηµικρανίες και αρτηριακή πίεση. Τα άτοµα 
που έχουν υποστεί το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης αναφέρουν περισσότερα παράπονα για 
τη φυσική τους υγεία και παρουσιάζουν ένα αυξηµένο ρυθµό επιδείνωσης της σωµατικής τους υγείας 
σε ετήσια βάση. Επίσης, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το σύνδροµο του burnout συνδέεται µε την 
υγεία µέσω δυναµικών µηχανισµών όπως το µεταβολικό σύνδροµο, την απορρύθµιση της υπόφυσης 
των επινεφριδίων κ.α. Τα σωµατικά συµπτώµατα του burnout µοιάζουν µε τα συµπτώµατα του στρες 
ενεργοποιώντας το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα όπως ζάλη, νευρικά τικ κ.α. Επίσης, αναφέρονται 
ψυχοσωµατικά συµπτώµατα που σχετίζονται µε τη συναισθηµατική εξάντληση και τον κυνισµό όπως 
διαταραχές του εµµηνορυσιακού κύκλου, συχνά κρυολογήµατα και άσθµα. 

- Συναισθηµατικά συµπτώµατα: συµπτώµατα άγχους και κατάθλιψης συχνά αναφέρονται συνήθως στο 
πλαίσιο της µεταβαλλόµενης διάθεσης, του µειωµένου συναισθηµατικού ελέγχου, των αόριστων 
φόβων, της αυξηµένης έντασης, της ευερεθιστότητας, της ανησυχίας, της υπεραισθησίας, του 
αυξηµένου θυµού, της µειωµένης εργασιακής ικανοποίησης και της ασθενούς συναισθηµατικής 
ενσυναίσθησης απέναντι στους άλλους. Παρά την πληθώρα των ενδείξεων που υποστηρίζουν τη 
σύνδεση µεταξύ της εξουθένωσης και των σωµατικών ασθενειών το ίδιο το σύνδροµο ενδέχεται να 
µην προκαλεί άµεσα τα συµπτώµατα αλλά να διαµεσολαβεί ανάµεσα στο εργασιακό άγχος και στην 
πενιχρή σωµατική υγεία. 

- Γνωστικά συµπτώµατα: η αίσθηση αδυναµίας είναι προεξέχουσα σε ατοµικό επίπεδο. Σε 
διαπροσωπικό επίπεδο χαρακτηριστικό είναι η κυνική-σκληρή, αγενής- και απάνθρωπη αντίληψη των 
άλλων, ο αρνητισµός, η απαισιοδοξία, η µειωµένη γνωστική ενσυναίσθηση, τα στερεότυπα, η 
εχθρικότητα, η καχυποψία, η δυσπιστία και η αίσθηση του να µην εκτιµάται το άτοµο. 

- Συµπεριφορικά συµπτώµατα: η εξάρτηση, η αποφυγή των προβληµάτων, η υπερδραστηριότητα, η 
παρορµητικότητα, η αναβολή, η παραµέληση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η έκφραση 
παραπόνων, η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ για την «ανακούφιση της απογοήτευσης», η 
επιθετικότητα, η βία, οι βίαιες εκρήξεις, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, η ανταπόκριση στους άλλους 
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µε µηχανικό τρόπο, η ζήλια, η αύξηση ατυχηµάτων, η απουσία, η επιβράδυνση, η µείωση 
παραγωγικότητας και τα εργασιακά λάθη.  

- Κινητήρια συµπτώµατα: όταν τα άτοµα αποκτήσουν επίγνωση των µη ρεαλιστικών προσδοκιών τους, 
ο ιδεαλισµός χάνεται, ακολουθούµενος από απώλεια ζήλου. Το µειωµένο κίνητρο µπορεί επίσης να 
θεωρηθεί ως απογοήτευση, πλήξη και αποθάρρυνση. Η ικανοποίηση από τη ζωή και την εργασία 
µειώνονται. Επίσης, βάσει της έρευνας των Demerouti et al. (2019) η εργασιακή εξουθένωση 
εµφανίζει έντονο αρνητικό συσχετισµό µε την γενική ευτυχία ζωής και αυτό συνεπάγεται ότι τα 
βιώµατα της εξουθένωσης γενικεύονται από το πλαίσιο εργασίας επηρεάζοντας το γενικό επίπεδο 
ζωής των ατόµων και των οικογενειών τους, (Evangelia Demerouti et al., 2019). 

2.1.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

2.1.6.1 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

Τα αρνητικά αποτελέσµατα της εξουθένωσης σχετίζονται µε την εργασιακή καταπόνηση 
συµπεριλαµβανόµενης και της µειωµένης απόδοσης αλλά και µε προβλήµατα που αφορούν τη σωµατική 
υγεία όπως στρες, προβλήµατα κυκλοφοριακού, καρδιακές νόσους αλλά και την ψυχική υγεία όπως 
κατάθλιψη, µειώσεις στη λεκτική µνήµη, στην ακουστική και οπτική προσοχή (Jones et al., 2001). Για 
παράδειγµα, υψηλότερα ποσοστά εξουθένωσης και αντιλαµβανόµενου άγχους παρατηρήθηκαν σε σχεδόν 
από τους µισούς καρδιολόγους οι οποίοι παρουσίασαν σηµαντικά συµπτώµατα κατάθλιψης, (Carod-Artal & 
Vazquez-Cabrera, 2013). Τα τρία συστατικά της εξουθένωσης συνδέονται συνολικά µε τις πτυχές της 
κατάθλιψης και όχι ένα -ένα. Η ίδια η εξουθένωση αφορά την κρίση στη σχέση του ατόµου µε την εργασία 
του ιδίως όταν έχει να κάνει µε άλλους ανθρώπους και συνοδεύεται από συναισθήµατα λύπης και χάσιµο του 
ενδιαφέροντος για την εργασία και τις δραστηριότητες, (Brouskeli, Giakovis, & Loumakou, 2017; Christina 
Maslach et al., 1997; Tsounis, Bamidis, & Sarafis, 2014). Στο ίδιο πλαίσιο επιχειρηµατολογίας, η 
εξουθένωση σχετίζεται µε την καταρράκωση του επιπέδου των προσπαθειών των ατόµων να προσαρµόζονται 
στο περιβάλλον τους προκειµένου να εναρµονίζονται οι επιλογές τους, το οποίο τελικά µεταφράζεται σε 
κατώτερο επίπεδο απόδοσης, (Evangelia Demerouti et al., 2019). 

Η αίσθηση επάρκειας του ατόµου µειώνεται αναπτύσσοντας αρνητική εικόνα για τον εαυτό του, (Christina 
Maslach & Goldberg, 1998), όπως και η οργανωσιακή του δέσµευση µε την έννοια του µειωµένου σθένους, 
ενέργειας και αφοσίωσης, (Schaufeli, Salanova, et al., 2002). Στενά συνυφασµένη µε την παραπάνω εικόνα 
είναι η τάση του ατόµου να αναβάλει, να απουσιάζει συχνά και η πρόθεση εγκατάλειψής της εργασίας του 
θεωρώντας τη ως την πηγή του αδιεξόδου του, (Guthrie & Black, 1997). 

Το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης επιδρά στην σωµατική και ψυχική υγεία, τη γνωστική λειτουργία 
και συµπεριφορά του ατόµου. Ως εκ τούτου, προκύπτουν εργασιακές δυσλειτουργίες εξαιτίας της ψυχικής 
υγείας -άγχος, κατάθλιψη- ή της σωµατικής - υψηλή αρτηριακή πίεση, πόνοι στηθάγχης-. Μάλιστα, οι 
µυοσκελετικοί πόνοι, το στρεσογόνο εργασιακό περιβάλλον και το χαµηλό εύρος των αποφάσεων έχουν 
κυρίως συνδεθεί µε υψηλό ποσοστό αναρρωτικών αδειών, (Carod-Artal & Vazquez-Cabrera, 2013). Επίσης, 
τα άτοµα που βιώνουν την κατάσταση της εργασιακής εξουθένωσης συνήθως δε βλέπουν ελπίδα ως προς τη 
βελτίωση της κατάστασής τους καθώς το σύνδροµο οδηγεί σε παραγωγή απελπισίας, απόγνωσης, σε απώλεια 
κινήτρων, ιδανικών, ελπίδας, σε φθορά και αποστασιοποίηση, (Doyle & Hind, 1998; Drake & Yadama, 
1996; C. D. Fisher & Ashkanasy, 2000; Christina Maslach & Goldberg, 1998). Ουσιαστικά το άτοµο χάνει 
πλήρως το ενδιαφέρον για τον εργασιακό ρόλο που αρχικά ανέλαβε, επέρχεται η συναισθηµατική από-
επένδυση από την εργασία του µε διακριτή την αίσθηση της αποτυχίας, (Koustelios & Kousteliou, 2001). 
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2.1.6.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Επιπρόσθετα, η εργασιακή εξουθένωση έχει άρρηκτα συνδεθεί µε οργανωσιακές συνέπειες όπως η αύξηση 
των απουσιών, οι παραιτήσεις, οι αρνητικές εργασιακές συµπεριφορές, η πρόωρη συνταξιοδότηση και τα 
µειωµένα επίπεδα εργασιακής απόδοσης, ποιότητας και παραγωγικότητας. (Doyle & Hind, 1998; C. D. 
Fisher & Ashkanasy, 2000; Christina Maslach & Goldberg, 1998). Στο πλαίσιο της εξουθένωσης 
εµφανίζεται επιδείνωση των εργασιακών επιδόσεων, αύξηση του κύκλου εργασιών, µειωµένη παραγωγικότητα 
και αύξηση των εργασιακών σφαλµάτων που µπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους συνεργάτες. Για 
παράδειγµα, αύξηση των ιατρικών σφαλµάτων έχει αναφερθεί σε γιατρούς που έχουν υποστεί εξουθένωση, 
(Carod-Artal & Vazquez-Cabrera, 2013). Επιπρόσθετα, επέρχεται µείωση της αφοσίωσης και της 
ικανοποίησης, (Navarro & Más, 2010) η οποία µπορεί να επιφέρει µείωση της εργασιακής απόδοσης, της 
αποτελεσµατικότητας και της παραγωγικότητας, (Στεφανίδου et al., 2010) καταλήγοντας ακόµα και σε συχνή 
απουσία , εγκατάλειψη ή παραίτηση, (Guthrie & Black, 1997).  

Η εξουθένωση µπορεί να προκαλέσει αυξηµένα άµεσα και έµµεσα οικονοµικά κόστη. Τα άµεσα έξοδα 
περιλαµβάνουν έξοδα για κενές θέσεις εργασίας, απώλεια παραγωγικότητας, έξοδα πρόσληψης και διοίκησης, 
καθώς και δαπάνες εκπαίδευσης και πρόσληψης νέων εκπαιδευοµένων. Οι έµµεσες δαπάνες περιλαµβάνουν 
την αστάθεια του εργατικού δυναµικού, τη µειωµένη παραγωγικότητα, το αυξηµένο άγχος και τον κίνδυνο 
εξουθένωσης µεταξύ των εναποµεινάντων εργαζόµενων όπως και τη µείωση της εργασιακής δέσµευσης του 
ανθρώπινου δυναµικού. Η κακή εργασιακή υγεία και η µειωµένη εργασιακή ικανότητα των εργαζοµένων 
µπορεί να προκαλέσουν οικονοµική απώλεια έως 10-20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) µιας 
χώρας. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι θάνατοι στο εργασιακό πλαίσιο και οι ασθένειες είναι υπεύθυνες για την 
εκτιµώµενη απώλεια του 4% του ΑΕΠ (WHO 1995). Αν και το πραγµατικό οικονοµικό κόστος της 
εξουθένωσης του προσωπικού είναι άγνωστο ωστόσο, σε µερικές µελέτες έχει υπολογιστεί ο συσχετισµός 
µεταξύ της εξουθένωσης και της εργασιακής απώλειας. Το Καναδικό Δίκτυο Έρευνας Πολιτικής εκτιµά ότι 
οι απουσίες που σχετίζονται µε το άγχος κοστίζουν περίπου 3,5 δισεκατοµµύρια δολάρια κάθε χρόνο. Στην 
Αυστραλία, υπολογίζεται ότι 1,5 εκατοµµύρια εργαζόµενοι πάσχουν από κατάθλιψη ως αποτέλεσµα του 
υπερβολικού εργασιακού άγχους, που κοστίζει στις επιχειρήσεις πάνω από 8.000 δολάρια ανά άτοµο κάθε 
χρόνο. Στην Ολλανδία, το κόστος των µακροπρόθεσµων απουσιών λόγω του εργασιακού άγχους και της 
εξουθένωσης έχει εκτιµηθεί να είναι 4 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, περίπου 1,5% του ΑΕΠ. Παρ’ όλα 
αυτά, τα στοιχεία για το χρηµατοοικονοµικό κόστος στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι σπάνια. Σε «χώρες σε 
µεταβατικό στάδιο» όπως η Ρωσία έχουν προκύψει αλλαγές στους «παραδοσιακούς κινδύνους» (χηµικές, 
βιολογικές και φυσικές) που έχουν ως αποτέλεσµα αυξανόµενα επίπεδα εργασιακού άγχους και κόστους 
εργασιακής εξουθένωσης, (Carod-Artal & Vazquez-Cabrera, 2013). 

Επιπρόσθετα, τα µειωµένα επίπεδα ανάµειξης µε την εργασία, εργασιακής απόδοσης, οργανωσιακής 
δέσµευσης και εργασιακής ικανοποίησης αποτελούν τοµείς επίδρασης της εξουθένωσης, (Wright & Bonett, 
1997), σε οργανωσιακό επίπεδο, (Brewer & Clippard, 2002; King & Sethi, 1997; Christina Maslach et al., 
1997).  

2.1.6.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η εργασιακή εξουθένωση επηρεάζει επίσης τις κοινωνικές σχέσεις και συµπεριφορές καθώς τα 
συµπεριφορικά συµπτώµατα µεταφέρονται στο σπίτι και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο καθιστώντας το 
άτοµο περισσότερο επιρρεπές στην αποµόνωση ή τις συγκρούσεις (Doyle & Hind, 1998; C. D. Fisher & 
Ashkanasy, 2000; Christina Maslach & Goldberg, 1998). Ιδίως σε επαγγέλµατα όπου υπάρχει «αποικισµός» 
της εργασίας στο σπίτι δηλαδή όταν η εργασία δεν σταµατάει στον εργασιακό χώρο τότε µετακυλύεται η 
αρνητική συµπεριφορά στην οικογένεια, (Guthrie & Black, 1997). Εποµένως, στην περίπτωση που το σπίτι 
µοιάζει να είναι επέκταση της εργασίας συµβαίνει παρείσφρηση στο προσωπικό και στο κοινωνικό πλαίσιο 
οπότε και επέρχεται κλονισµός ή έλλειψη της ισορροπίας µεταξύ εργασίας και σπιτιού και κατά συνέπεια 
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µεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, (Kinman, 1998). Η µεταφορά όµως της αρνητικής 
συµπεριφοράς µπορεί να επεκταθεί και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο µε κύριες εκφάνσεις την αποµόνωση 
και τις συγκρούσεις, (Guthrie & Black, 1997).  

Πέραν της διάρρηξης των σχέσεων σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, η υπέρβαση των ορίων µπορεί 
να οδηγεί σε αλκοολισµό, κατάχρηση ουσιών και αυτοκτονία. Αυτό µπορεί να αφορά το ίδιο το άτοµο 
ωστόσο αφορά και επηρεάζει καταληκτικά και το περιβάλλον του. Χαρακτηριστικά, µια µεγάλη µελέτη σε 
1.118 παντρεµένους ιατρούς επιβεβαίωσε ότι η επισωρευµένη επίπτωση του διαζυγίου µετά από 30 χρόνια 
γάµου ήταν 29% και τα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίου ήταν µεταξύ των ψυχιάτρων (50% µετά από 30 
χρόνια). Η θνησιµότητα των ανδρών ιατρών από τον λόγο αυτοκτονίας εκτιµάται περίπου 1,5 έως 3,8 φορές 
υψηλότερη από αυτή άλλων επαγγελµατιών. Τα ποσοστά αυτοκτονιών για τους γιατρούς εκτιµάται ότι είναι 
έξι φορές υψηλότερα από ό,τι στο γενικό πληθυσµό, η καρδιαγγειακή θνησιµότητά τους είναι υψηλότερη από 
το µέσο όρο, και περίπου το 8%-12% αναπτύσσουν διαταραχές κατάχρησης ουσιών, (Nuallaong, 2013).  

Τέλος, το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης επιφέρει δυσµενείς συνέπειες για το κοινό που το άτοµο 
εξυπηρετεί αλλά και για το συναδελφικό του περιβάλλον (Nuallaong, 2013). Στην εικόνα δεσπόζουν οι κακές 
σχέσεις µε τους συναδέλφους, (Brouskeli et al., 2017), η αποσύνδεση από το κοινό εξυπηρέτησης, (Green et 
al., 2014), η κατώτερη ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας ή υπηρεσίας (Leiter & Maslach, 1997), η 
µετακύληση της αρνητικής ή απρόσωπης συµπεριφοράς στο σπίτι, (Guthrie & Black, 1997) και η 
γενικευµένη αίσθηση αποτυχίας του ατόµου, (Koustelios & Kousteliou, 2001). Αυτό συµβαίνει κυρίως στο 
πλαίσιο της αποπροσωποποίησης όπου χάνεται το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους µε τους οποίους το άτοµο 
συναναστρέφεται οπότε και αποµακρύνεται, (Green et al., 2014) αλλά και στο πλαίσιο της αρνητικής 
συµπεριφοράς όπου κυρίαρχα στοιχεία είναι ο κυνισµός, η καχυποψία, η ευερεθιστότητα και η επιθετικότητα, 
(Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος, & Πιλάτης, 2010).  

2.1.7 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Λόγω της ποικιλότροπης φύσης των αιτιών του συνδρόµου της εργασιακής εξουθένωσης και στα πλαίσια 
πρόληψης ή µείωσης του συνδρόµου έχει διατυπωθεί ότι η λύση που συνδυάζει τόσο τις δραστηριότητες σε 
οργανωτικό όσο και σε ατοµικό επίπεδο µπορεί να είναι η πλέον επωφελής. Εποµένως, καθίσταται σηµαντικό 
να εξαλείφονται οι αρνητικές πτυχές από τα προαναφερόµενα αίτια του συνδρόµου και να υιοθετούνται 
στρατηγικές αντιµετώπισης και στα δύο επίπεδα, (Christina Maslach & Goldberg, 1998).  

2.1.7.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 

Η εξατοµικευµένη λογική δράσης βασίζεται σε δύο υποθέσεις. Κατά πρώτο λόγο, θεωρείται ότι η πηγή της 
εργασιακής εξουθένωσης είναι το ίδιο το άτοµο µέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Κατά δεύτερο λόγο, 
θεωρείται ότι είναι ευθύνη του ιδίου του ατόµου και όχι του οργανισµού να επιλύσει το πρόβληµα της 
εργασιακής εξουθένωσης. Η δεύτερη υπόθεση συµβαδίζει µε την φιλοσοφία της ατοµικιστικής κοινωνίας η 
οποία όχι µόνο θεωρεί το άτοµο υπεύθυνο για τα δικά του αποτελέσµατα αλλά επαινεί τον ατοµικό θρίαµβο 
έναντι οποιουδήποτε εµποδίου. Βάση των στρατηγικών επικεντρωµένων στο άτοµο η εστίαση γίνεται στη 
σχέση ανάµεσα στο άτοµο και στην εργασία του αλλά και στην ενδυνάµωση των εσωτερικών πόρων του 
ατόµου προκειµένου να αντιµετωπίσει το στρεσογόνο περιβάλλον, (Christina Maslach & Goldberg, 1998). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία διατήρησης των πόρων, που αναλύθηκε προηγουµένως, όσο περισσότερους πόρους 
διαθέτουν τα άτοµα τόσο περισσότερο παραγωγικές στρατηγικές αντιµετώπισης µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν. Αντιστρόφως, όταν υπάρχουν λιγότεροι πόροι στη διάθεση των ατόµων τότε τόσο 
περισσότερο ακατάλληλες στρατηγικές αντιµετώπισης είναι σε θέση να µεταχειριστούν, που καταλήγει σε 
λιγότερους πόρους. Ο ρόλος της αντιµετώπισης είναι βασικός άξονας της θεωρίας διατήρησης των πόρων. 
Συγκεκριµένα, η αντιµετώπιση θα πρέπει να διαµεσολαβεί τη σχέση µεταξύ πόρων και αντίληψης των 
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απαιτήσεων στο στρες και στην εύρυθµη λειτουργία. Οι απαιτήσεις εκλαµβάνονται ως λιγότερο αγχογόνες 
από το άτοµο όταν υπάρχει επάρκεια πόρων ενώ αντίθετα ως σφοδρές όταν οι πόροι βρίσκονται σε χαµηλά 
επίπεδα και εποµένως στη µεν πρώτη περίπτωση η επιτυχής αντιµετώπιση υλοποιείται ενώ στη δεύτερη 
κλονίζεται, (Alarcon et al., 2011). 

2.1.7.1.1 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Βασίζεται στην αλλαγή των εργασιακών στοιχείων εκ µέρους του ατόµου όπου προτείνεται η στοχευµένη 
µείωση του ρυθµού της εργασίας εκ µέρους του ατόµου, τα συχνότερα διαλλείµατα από την εργασία µόλις 
κιόλας αρχίζει να κάνει την εµφάνισή του το σύνδροµο της εξουθένωσης και όχι οι υπερωρίες και ο 
εντονότερος ρυθµός εργασίας ως εναλλακτική, (Christina Maslach & Goldberg, 1998).  

Επιπροσθέτως βασίζεται στην ανάπτυξη προληπτικών δεξιοτήτων αντιµετώπισης όπου ο στόχος είναι να 
αλλάξει ο τρόπος αντίδρασης του ατόµου στους στρεσογόνους παράγοντες του εργασιακού του 
περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνεται γνωστική αναδόµηση του ατόµου όπως µείωση των 
προσδοκιών, επαναπροσδιορισµός της συµπεριφοράς του, διευκρίνιση των αξιών, δηµιουργία νέων στόχων 
και των επόµενων βηµάτων. Επίσης, το µοίρασµα των συναισθηµάτων όχι µόνο µπορεί να µειώσει την ένταση 
αλλά µπορεί και να εµποδίσει την εκδήλωση της εργασιακής εξουθένωσης. Μέθοδοι διαχείρισης του χρόνου 
αλλά και επίλυσης των συγκρούσεων µπορούν επίσης να µειώνουν το ρίσκο της εξουθένωσης, (Christina 
Maslach & Goldberg, 1998).  

Σε συνδυασµό µε τη θεωρία διατήρησης των πόρων και µε την έννοια της κοινωνικής στήριξης που 
αναλύθηκαν σε προηγούµενες ενότητες, στο πλαίσιο της χρησιµοποίησης των κοινωνικών πόρων, η κοινωνική 
υποστήριξη συχνά συστήνεται ως ανάχωµα στην εργασιακή εξουθένωση. Εν προκειµένω, η εργασιακή 
υποστήριξη από συναδέλφους διευκολύνει την οµαδική εργασία και αυξάνει την αυτοεκτίµηση (Yusoff, 
Khan, & Azam, 2013), η αποτελεσµατική καθοδήγηση και η προσωπική στήριξη από την οικογένεια και 
φίλους αποτελούν επίσης υποστηρικτικές πηγές βοήθειας ως προς την αντιµετώπιση του στρεσογόνου 
περιβάλλοντος υπό τα κάτοπτρα της συναισθηµατικής ανακούφισης, των νέων ιδεών, της προσωπικής 
ανταµοιβής και αναγνώρισης, της µείωσης της κοινωνικής αποµόνωσης και της ενίσχυσης της αισιοδοξίας 
και της ενθάρρυνσης, (Christina Maslach & Goldberg, 1998). Με γνώµονα αυτό η ευελιξία στα 
προγράµµατα της εργασίας, η εργασιακή κουλτούρα µε άξονα την επικοινωνία, την κατανόηση και τον 
επαγγελµατικό σεβασµό, η οµαδική εργασία, οι δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης, η συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση και επιµόρφωση του ατόµου µπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικές παρεµβάσεις, (Παπαδάτου 
& Αναγνωστόπουλος, 2012).  

2.1.7.1.2 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

Ανάπτυξη ήρεµου τρόπου ζωής: η χαλάρωση είναι µια στρατηγική που χρησιµοποιείται για την αντιστάθµιση 
των αποκρίσεων στο άγχος. Ορισµένες στρατηγικές χαλάρωσης προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στην 
εργασία, ενώ άλλες εστιάζουν στο πώς να χαλαρώσουν µετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Ένας 
χαλαρωτικός τρόπος ζωής περιλαµβάνει επίσης θετικά ενδιαφέροντα σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται 
µε την εργασία και εποµένως η ανάπτυξη τέτοιων συµφερόντων θεωρείται ως ένας τρόπος αντιστάθµισης του 
άγχους της εξουθένωσης, (Christina Maslach & Goldberg, 1998).  

Βελτιώσεις στην κατάσταση της υγείας: συνήθως η καλή υγεία και φυσική κατάσταση προστατεύουν το άτοµο 
από την εξουθένωση. Έτσι, οι περισσότερες προτάσεις για την πρόληψη της εξουθένωσης περιλαµβάνουν 
σχήµατα για τη διατροφή και την άσκηση σε συνάρτηση µε οποιαδήποτε άλλη στρατηγική συνιστάται, 
(Christina Maslach & Goldberg, 1998). 

Ανάλυση του εαυτού: τα άτοµα είναι καλό να αναπτύσσουν µια καλύτερη κατανόηση της προσωπικότητάς 
τους, των αναγκών και των κινήτρων τους µε αποτέλεσµα να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας οπότε και 
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θα µπορούν στη συνέχεια να αλλάξουν στοιχεία του εαυτού τους και του ρόλου τους µέσα στο εργασιακό 
περιβάλλον εξασθενώντας τις πιθανότητες να βιώσουν εξουθένωση. Έχουν προταθεί ποικίλες στρατηγικές 
ανάλυσης του εαυτού µε στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας ή της «ρεαλιστικής αυτοαξιολόγησης». Τα 
άτοµα καλούνται να εξετάσουν τα δικά τους ναρκισσιστικά ζητήµατα (όπως το πώς η επιθυµία τους να 
εκτιµηθούν τους οδηγεί σε υπερβολική εργασία) και τον αντίκτυπο της οικογένειας προέλευσής τους (όπως 
οι προηγούµενες οικογενειακές εµπειρίες διαµορφώνουν τις ασυνείδητες προσδοκίες που ενσαρκώνουν). Οι 
άνθρωποι µπορεί επίσης να χρειαστεί να προσαρµόσουν τα µη ρεαλιστικά προσωπικά πρότυπα και τις 
προσδοκίες τους, να µειώσουν τους εσωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες, να διατυπώσουν τις δικές τους 
πνευµατικές φιλοσοφικές αξίες και ηθική, να εκτιµήσουν πώς τα ανθρώπινα ιδανικά και οι φιλοδοξίες τους 
αλληλοεπιδρούν µε τις συνθήκες εργασίας. Η διαδικασία µε την οποία οι άνθρωποι επιτυγχάνουν αυτά τα 
επίπεδα αυτοανάλυσης συχνά δεν προσδιορίζεται, πέρα από τη γενική παραδοχή της µεµονωµένου κίνητρου-
πρωτοβουλίας, (Christina Maslach & Goldberg, 1998).  

2.1.7.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εδώ, η εστίαση γίνεται στους τρόπους µέσω των οποίων αναβαθµίζεται η εργασιακή εµπειρία όπως για 
παράδειγµα η αίσθηση δικαιοσύνης, η αυτονοµία, η απόκτηση ελέγχου πάνω στην εργασία, η αλλαγή 
κουλτούρας και η εκπαίδευση των εργαζοµένων. Επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων 
στρεσογόνων παραγόντων και η εστίαση καθίσταται σηµαντική όπου η ποιότητα της επίδοσης είναι κρίσιµη 
και όταν η επίδοση εµπλέκει σχέσεις µε άλλους ανθρώπους, (Christina Maslach & Goldberg, 1998; Tsounis 
et al., 2014). Είναι σηµαντική η συµβολή των παραγόντων αυτών στην επίτευξη του λεγόµενου «λειτουργικού 
κλίµατος», (Green et al., 2014), τόσο για την εύρυθµη απόδοση και καλή κατάσταση του εργαζόµενου 
ατόµου όσο και για την ενεργοποίηση της κινητοποίησής του, (Tsounis et al., 2014).  

Με βάση την αιτιώδη συσχέτιση της αντίληψης της σηµαντικότητας της εργασίας στην εργασιακή 
εξουθένωση που αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα, θα ήταν χρήσιµο πρακτικά να ενθαρρύνεται η αίσθηση 
των ατόµων ότι η εργασία τους είναι σηµαντική και ότι συµβάλλει σηµαντικά στο κοινωνικό σύνολο. Αυτός 
ο τρόπος αντιµετώπισης µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς σηµαντική οικονοµική δαπάνη, πλεονέκτηµα για τα 
δεδοµένα του σήµερα, (Pines & Keinan, 2005). 

Επιπλέον, η ανώτερη ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο αλλά και στη σχέση του 
ατόµου µε τους φίλους και την οικογένεια δοµεί ένα πλαίσιο συνεργασίας µε γνώµονα την κατανόηση που 
χτίζει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς αντιµετώπισης της εξουθένωσης µέσω της αύξησης της εµπιστοσύνης, 
της επικοινωνίας, της αυτοεκτίµησης και της ανάµειξης, (Antoniou & Koronaiou, 2018). 

Η εξατοµικευµένη στρατηγική αντιµετώπισης συνήθως τυγχάνει ευρείας υποστήριξης καθώς θεωρείται 
λιγότερο δαπανηρή για τον οργανισµό και πιο άµεση συγκριτικά µε τις παρεµβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο. 
Ωστόσο, η έµφαση µοιάζει παράδοξη καθώς η πλειοψηφία της έρευνας έχει αναδείξει ως πρωταρχικούς 
παράγοντες στην αντιµετώπιση του συνδρόµου τους οργανωτικούς και κοινωνικούς συγκριτικά µε τους 
εξατοµικευµένους παράγοντες. Επιπλέον, βάσει ερευνών οι εξατοµικευµένες στρατηγικές αποδεικνύονται 
σχετικά αναποτελεσµατικές και ιδίως στον εργασιακό χώρο όπου το άτοµο έχει πολύ λιγότερο έλεγχο πάνω 
στους στρεσογόνους παράγοντες σε σύγκριση µε άλλους τοµείς της ζωής του. Υπό αυτή την έννοια, η 
πρόοδος στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιµετώπισης του συνδρόµου της εργασιακής εξουθένωσης µπορεί 
να εξαρτάται από την ανάπτυξη στρατηγικών που εστιάζουν στο εργασιακό περιεχόµενο και την επίδρασή 
του στα άτοµα που το βιώνουν αλλά και στην αµοιβαία αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων και του 
περιβάλλοντος. Η εξατοµικευµένη εµπειρία του συνδρόµου της εργασιακής εξουθένωσης µπορεί να γίνει 
κατανοητή µέσα στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος του κάθε ατόµου. Ωστόσο, η ενσωµάτωση των 
θεωριών του «ατόµου» και της «κατάστασης» αποτελεί µια σχετικά νέα κατεύθυνση για µελλοντικές 
στρατηγικές παρέµβασης όπου κυρίαρχη τάση είναι η αλληλεπίδραση των προσωπικών και εξωτερικών 
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παραγόντων, η αυτονοµία της εργασίας και η αύξηση της ανάµειξης µε την εργασία (Leiter & Maslach, 2005; 
C. Maslach & Leiter, 2016; Christina Maslach & Goldberg, 1998; Sonnentag, Kuttler, & Fritz, 2010). 

Σύµφωνα µε τους Maslach et al. (1997) οι παρεµβάσεις πρέπει να µετατοπίζουν τα άτοµα εργαζόµενους από 
την κατάσταση της εξουθένωσης στην κατάσταση της δέσµευσης, (Christina Maslach et al., 1997), δηλαδή 
να τους ενισχύουν την αφοσίωση, το σθένος και την ανάµιξη, (Salmela-Aro & Read, 2017). 

Επιπλέον στο πλαίσιο της νεότερης στρατηγικής αντιµετώπισης του συνδρόµου εξουθένωσης προστίθεται η 
συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη φαίνεται να εφοδιάζει τον εργαζόµενο µε 
τη δυνατότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης του άγχους στο εργασιακό του περιβάλλον καθώς µπορεί να 
αντιδρά στις στρεσογόνες συνθήκες µε τον κατάλληλο τρόπο αποφεύγοντας ή µειώνοντας τις επιπτώσεις στο 
ελάχιστο, (Walter, Plaumann, & Krugmann, 2013).  

2.1.8 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Το σύνδροµο της εξουθένωσης ενέχει ένα εξελικτικό µηχανισµό οπότε και αναπτύσσεται σταδιακά συν το 
χρόνο αποκλείοντας στην ταυτότητά του την αναπάντεχη ή ξαφνική κατάσταση. Για αυτό το λόγο, ορισµένοι 
ερευνητές διαίρεσαν τη συνολική διαδικασία σε φάσεις ή στάδια. Τα στάδια αυτά δε διαδέχονται 
απαραιτήτως το ένα το άλλο. Επίσης, κάποια άτοµα ενδέχεται να παραβλέψουν κάποια στάδια ενώ άλλοι 
διατρέχουν περισσότερα του ενός συγχρόνως. Η διάρκεια της κάθε φάσης επίσης µπορεί να διαφέρει από 
άτοµο σε άτοµο, (Nuallaong, 2013).  

2.1.8.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Οι Freudenberger & North (2006) πρότειναν τον κύκλο των δώδεκα σταδίων της εξουθένωσης προκειµένου 
να δείξουν τα ψυχοδυναµικά στοιχεία της διαδικασίας της εξουθένωσης. Το µοντέλο ξεκινάει µε µη 
ρεαλιστικές προσδοκίες και στη συνέχεια περιγράφει τη δυναµική διαδικασία έως ότου εµφανιστεί η 
εξουθένωση. Τα µοντέλα του Freudenberger παρουσιάζουν διακριτά στάδια χωρίς χρονολογικές ακολουθίες 
ενώ άλλοι θέτουν τα στάδια µε βάση την κρισιµότητα τους. Τα στάδια περιλαµβάνουν, (Freudenberger, 
1974; Freudenberger & North, 1985, 2006; Kraft, 2006; Nuallaong, 2013): 

1. Καταναγκασµός να αποδείξει κάποιος κάτι – τα άτοµα έχουν µια ιδανική εικόνα του εαυτού τους και 
εργάζονται σκληρά προκειµένου να αναγνωριστούν από τους συναδέλφους τους. 

2. Εργάζονται εντονότερα - για να επιβεβαιώσουν ότι είναι αναντικατάστατοι. 
3. Παραµελούν τις ανάγκες τους - υπερβολική αφοσίωση στην εργασία, παρουσίαση σηµείων 

εργασιοµανίας όπως µειωµένος ύπνος ή διατροφή, αφιέρωση λιγότερου χρόνου σε οικογένεια και φίλους. 
4. Μετατόπιση των συγκρούσεων - γνωρίζουν ότι η ζωή τους πάει στραβά µε κάποιο τρόπο, αλλά ακόµα 

δε το παρατηρούν. Τα πρώτα σωµατικά συµπτώµατα του άγχους εµφανίζονται όπως πονοκέφαλοι, 
ναυτία, µυϊκοί πόνοι, πόνος στην πλάτη, διαταραχές ύπνου, όρεξης και δύσπνοια. 

5. Αναθεώρηση των αξιών - για να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά ενώ παραγκωνίζουν τις βασικές 
σωµατικές ανάγκες και τις σχέσεις τους, αισθάνονται την ανάγκη να αποφύγουν την σύγκρουση µε τον 
εαυτό τους αµβλύνοντας το συναισθηµατικό τους κόσµο. 

6. Άρνηση των εµφανιζόµενων προβληµάτων - µισαλλοδοξία κοινωνικής επαφής µε τους άλλους ακόµη και 
υποτυπωδώς. Ο κυνισµός, η σκληρότητα , η έλλειψη ενσυναίσθησης, η επιθετικότητα και οι µοµφές 
απέναντι στους άλλους συµβαίνουν εµφανώς. 

7. Απόσυρση - αποµόνωση - ελαχιστοποίηση της κοινωνικής επαφής, αποπροσανατολισµός µε ενδεχόµενη 
χρήση κατασκευασµάτων µε στόχο την εκτόνωση του άγχους. 

8. Εµφανείς συµπεριφορικές αλλαγές - οι άλλοι βλέπουν τεράστιες αλλαγές από ένα ζωντανό και 
αφοσιωµένο άνθρωπο σε έναν φοβισµένο, ντροπαλό και απαθή που αισθάνεται µη χρήσιµος ως 
αποτέλεσµα της υπερκόπωσης. 
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9. Αποπροσωποποίηση – το άτοµο αισθάνεται σα µηχανή, χάνει επαφή µε τον εαυτό του και δεν 
αντιλαµβάνεται πλέον τις δικές του ανάγκες. 

10. Εσωτερική κενότητα - η εσωτερική κενότητα επεκτείνεται αµείλικτα οπότε το άτοµο προσπαθεί να 
υπερβεί την κατάσταση αυξάνοντας την παρορµητική δραστηριότητα όπως ενδεικτικά υπερκατανάλωση 
τροφής και χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. 

11. Κατάθλιψη – συµπεριφορικά και γνωστικά συµπτώµατα της κατάθλιψης συµβαίνουν όπως ενδεικτικά 
αδιαφορία, απελπισία, εξουθένωση και απάθεια για το µέλλον. Η ζωή χάνει το νόηµα της. 

12. Σύνδροµο της εξουθένωσης – τα άτοµα πλέον επιθυµούν διακαώς να ξεφύγουν από την κατάσταση και 
ορισµένες φορές αυτό συνοδεύεται και από αυτοκτονικό ιδεασµό. 

2.1.8.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Ο Gorkin (2004) πρότεινε το µοντέλο των τεσσάρων σταδίων της εξουθένωσης, το οποίο µοιάζει µε µια 
διαδικασία αυτοελέγχου µε οικεία σενάρια που συνήθως απαντώνται σε άτοµα µε εξουθένωση, (Gorkin, 
2004). Τα στάδια περιλαµβάνουν: 

1. Σωµατική, ψυχική και συναισθηµατική εξάντληση - αίσθηση φθοράς µετά από σκληρή, καθηµερινή 
εργασία. 

2. Ντροπή και αµφιβολία – βαθιά αίσθηση απώλειας και αλλαγής που εκλαµβάνεται ως ανεξέλεγκτη.  
3. Κυνισµός και αναλγησία - χρόνια αβεβαιότητα και ευπάθεια που µετατρέπονται σε ευερέθιστες και 
ειρωνικές αποκρίσεις απέναντι στους άλλους. 

4. Αποτυχία, αδυναµία και κρίση - η αντιµετώπιση µοιάζει αδιέξοδη, ευάλωτη σε επίπεδο διάθεσης και 
κλινικής κατάθλιψης.  

Η προσέγγιση του Gorkin (2004) φαίνεται να διαφέρει από αυτήν των Freudenberger & North (2006) στο 
πλαίσιο των διαφορετικών προοπτικών και της οριοθέτησης των µεθόδων. Συγκεκριµένα τα τέσσερα στάδια 
του Gorkin εξετάζονται από τη σκοπιά των ατόµων που βιώνουν το σύνδροµο της εξουθένωσης. Από την 
άλλη πλευρά, το µοντέλο των δώδεκα σταδίων των Freudenberger & North καθορίζει µια δυναµική 
διαδικασία όπως µπορεί να ατενιστεί από κάποιον επαγγελµατία ψυχικής υγείας, (Nuallaong, 2013). 

2.1.8.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Οι Girdano et al. (1996) πρότειναν το µοντέλο των τριών σταδίων της εξουθένωσης, το οποίο δείχνει τη 
διαδικασία εξουθένωσης διαδοχικά µαζί µε τα συµπτώµατα, (Girdano, Dusek, & Everly, 2005). Ένα 
κριτήριο ικανοποιείται εφόσον τουλάχιστον δύο συµπτώµατα συµβούν σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τα στάδια 
περιλαµβάνουν:  

1. Αίσθηση στρες - ένα στάδιο φυσιολογικών και ψυχολογικών αποκρίσεων συµπεριλαµβανοµένης 
επίµονης ευερεθιστότητας, επίµονου άγχους, περιόδων υψηλής αρτηριακής πίεσης, τριξίµατος των 
δοντιών κατά τον ύπνο, αϋπνίας και αµνησίας. Επιπρόσθετα, µπορεί να παρουσιαστούν αύξηση 
καρδιακών παλµών, ασυνήθιστη καρδιακή αρρυθµία, προβλήµατα συγκέντρωσης, προβλήµατα 
πονοκεφάλου / στοµάχου και οξεία γαστρεντερικά συµπτώµατα.  

2. Εξοικονόµηση ενέργειας - σε περίπτωση αποτυχίας µιας προσπάθειας αντιστάθµισης του άγχους, τα 
αποτελέσµατα περιλαµβάνουν υπερβολική αργοπορία, αναβολή, υπερβολική ανάπαυλα, σεξουαλική 
δυσλειτουργία, επίµονη κόπωση το πρωί, κοινωνική αποστασιοποίηση από το οικογενειακό και 
φιλικό περιβάλλον, αυξηµένο κυνισµό, δυσαρέσκεια, έντονη χρήση ουσιών (νικοτίνη, καφεΐνη, 
αλκοόλ ή συνταγογραφούµενα φάρµακα), υπερβολική απάθεια και έλλειψη ή απώλεια 
πνευµατικότητας. 

3. Εξουθένωση – τα άτοµα που φτάνουν σε αυτό το στάδιο έχουν επίγνωση πλέον ότι κάτι πάει στραβά 
στη ζωή τους. Μπορεί να έχουν επίµονη θλίψη, στοµαχικά, εντερικά προβλήµατα, ψυχική και 
σωµατική κόπωση, χρόνιους πονοκεφάλους ή ηµικρανίες, την επιθυµία να αποσυρθούν από το 
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κοινωνικό σύνολο, την επιθυµία να ξεφύγουν από την οικογένεια, τους φίλους ακόµη και σκέψεις 
αυτοκτονικού ιδεασµού. 

Τα τρία στάδια των Girdano et al. (1996) προορίζονταν για να είναι διαγνωστικά κριτήρια µε σαφή σηµεία 
διαφοροποίησης. Είναι πλεονέκτηµα για έναν ερευνητή να είναι σε θέση να εντοπίσει και να παρακολουθεί 
τα επίπεδα κλιµάκων της εξουθένωσης. Σε αντιδιαστολή, τα µοντέλα του Gorkin (2004) και των 
Freudenberger & North (2006) φαίνεται να εστιάζουν στο πώς είναι η εξουθένωση χωρίς ωστόσο να κάνουν 
διάκριση στα επίπεδα, (Nuallaong, 2013). 

2.1.8.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τους Miller & Smith (1993), τα πέντε στάδια της εξουθένωσης εµφανίζουν ψυχικό 
µετασχηµατισµό από την κατάσταση του ιδεαλισµού στην κατάσταση της πλήρους εξουθένωσης, (Miller, 
Smith, & Rothstein, 1994). Είναι ενδιαφέρον ότι ο κύκλος περιλαµβάνει ένα τελικό στάδιο αυτό της 
ελαφρότητας (resilience). Τα στάδια είναι, (Nuallaong, 2013): 

1. Ο µήνας του µέλιτος - η εργασία αποτελεί ένα ιδανικό και εποµένως το άτοµο είναι ιδιαίτερα 
ενθουσιώδες έχοντας υψηλή κινητοποίηση. Έχει την ανάγκη να εργάζεται σωστά και να αισθάνεται 
ευχαρίστηση από την εργασία, τους συναδέλφους και τον οργανισµό. 

2. Η αφύπνιση - οι ευχάριστες ηµέρες πέρασαν. Το άτοµο συνειδητοποιεί ότι οι προσδοκίες του δεν 
είναι ρεαλιστικές. Τίποτα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του, ούτε ανταµοιβές, ούτε αναγνώριση. Θεωρεί 
ότι η ζωή ήταν ένα λάθος, αλλά δεν µπορεί να το διαχειριστεί. Όταν εργάζεται σκληρά δεν αλλάζει 
τίποτα, αισθάνεται κόπωση και απογοήτευση. Η εργασιακή επάρκεια και ικανότητα µειώνονται. 

3. Πτώση - χρόνια κόπωση και ευερεθιστότητα κυριαρχούν. Ο τρόπος ζωής του ατόµου αλλάζει 
προκειµένου να ξεφύγει από την απογοήτευση. Εµφανίζονται παρορµητικές δραστηριότητες όπως 
ενδεικτικά αλκοολισµός και ναρκωτικά. Η απόδοση στην εργασία και η παραγωγικότητα 
επιδεινώνονται εµφανώς. Μπορεί να προβάλλει απέναντι στους άλλους απογοήτευση, κυνισµό, 
αποµόνωση και ανοικτή κριτική. 

4. Πλήρους κλίµακας εξουθένωση - αυτό το στάδιο συµβαίνει εάν δεν έχει επιλυθεί το προηγούµενο. 
Η απελπισία είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου. Μπορεί να διαρκέσει αρκετούς 
µήνες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις και αρκετά χρόνια. Το άτοµο βιώνει υπέρµετρη αίσθηση 
αποτυχίας και καταστροφική απώλεια αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης. 

5. Το φαινόµενο Phoenix - µετά από πλήρη ξεκούραση και χαλάρωση, το άτοµο µπορεί να γυρίσει 
πίσω στο να είναι πιο ρεαλιστικό σε σχέση µε τους στόχους που θέτει στην εργασία του. 

Το παραπάνω µοντέλο µοιάζει µε ένα µοντέλο αντιµετώπισης για την προώθηση της ανθεκτικότητας και την 
πρόληψη της εξουθένωσης σε φοιτητές ιατρικής που ονοµάζεται “coping reservoir” (Dunn, Iglewicz, & 
Moutier, 2008) το οποίο ερµηνεύεται ως το αποτέλεσµα της σύνθεσης προσωπικών χαρακτηριστικών, 
ιδιοσυγκρασίας και στυλ αντιµετώπισης. Η ελαφρότητα µπορεί να επέλθει από το συνδυασµό του “coping 
reservoir” και των θετικών εισροών, συµπεριλαµβανοµένων της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, των 
κοινωνικών / υγιεινών δραστηριοτήτων, της καθοδήγησης και της πνευµατικής διέγερσης. Από την άλλη 
µεριά, µπορεί να συµβεί εξουθένωση εάν το “reservoir” δεν µπορεί να αναπληρωθεί έναντι των αρνητικών 
εισροών, συµπεριλαµβανοµένων του στρες, των εσωτερικών συγκρούσεων και των απαιτήσεων σε χρόνο και 
ενέργεια, (Dunn et al., 2008; Nuallaong, 2013). Ωστόσο, όσον αφορά συγκεκριµένα τον εννοιολογικό όρο 
της ελαφρότητας (resilience) παρόλο που εµφανίζεται στην εργασιακή εξουθένωση υπάρχει και ο ισχυρισµός 
που υποστηρίζει ότι δεν έχει ρυθµιστικό ρόλο στα επίπεδα φοιτητικού άγχους όπως επίσης κανένα ρόλο στη 
µείωση των επιπέδων της εξουθένωσης, (Eaves & Payne, 2019). 
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2.2 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Αναφερόµενοι στη συναισθηµατική νοηµοσύνη, προσεγγίζουµε µια «νέα διάσταση νοηµοσύνης» (Goleman, 
2006). Ο όρος «συναισθηµατική νοηµοσύνη» περιγράφει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η αυτογνωσία του 
συναισθήµατος και η κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων, ως άξονες σκέψεων και δράσεων (Salovey 
& Mayer, 1990). Επίσης, τα στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης θα µπορούσαν να θεωρηθούν και 
δεξιότητες όπως ο αυτοέλεγχος, η αποφασιστικότητα, το κίνητρο και η ευαισθησία απέναντι στα 
συναισθήµατα των άλλων. Αρκετοί µελετητές έχουν καθορίσει και εξηγήσει την έννοια της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης σε όρους µοντέλων που συνίστανται από διάφορες συναισθηµατικές ικανότητες. Ωστόσο, αυτά 
τα µοντέλα µοιράζονται τον κοινό πυρήνα των βασικών εννοιών (Goleman, 2001b) και διακρίνονται 
τέσσερεις συνιστώσες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που περιλαµβάνουν συνολικά είκοσι ικανότητες, 
(Goleman, 2001a): 

(α) Αυτοεπίγνωση που περιλαµβάνει τρεις ικανότητες: συναισθηµατική αυτεπίγνωση, ακριβή 
αυτοαξιολόγηση και αυτοπεποίθηση. 

(β) Έλεγχος συναισθηµάτων που εµπεριέχει έξι ικανότητες: αυτοέλεγχο, αξιοπιστία, ευσυνειδησία, 
προσαρµοστικότητα, προσήλωση στο στόχο και πρωτοβουλία. 

(γ) Κοινωνική επίγνωση 1  που περιλαµβάνει τρεις ικανότητες: ενσυναίσθηση, προσανατολισµό στην 
εξυπηρέτηση και οργανωσιακή επίγνωση. 

(δ) Διαχείριση σχέσεων που περιλαµβάνει οκτώ ικανότητες: ανάπτυξη των άλλων, επιρροή, επικοινωνία, 
διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, διαχείριση αλλαγής, δόµηση δεσµών και οµαδικής εργασίας και 
συνεργασία.  

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Goleman (1998) υπάρχουν οι διαπροσωπικές δεξιότητες βάσει των οποίων ο 
εργαζόµενος διαχειρίζεται σωστά τη σχέση του µε τους άλλους και οι ενδοπροσωπικές δεξιότητες βάσει των 
οποίων ο εργαζόµενος διαχειρίζεται σωστά τα δικά του συναισθήµατα και τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό 
σηµαίνει ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη δοµεί ένα σύνολο συγκεκριµένων συναισθηµατικών ικανοτήτων 
που δρουν σαν καταλύτης στην ενδυνάµωση των ατόµων να αναγνωρίζουν και να χρησιµοποιούν σωστά τα 
συναισθήµατά τους και τους στρεσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος. Αυτό σε τελική ανάλυση τους 
βοηθάει να αντιµετωπίζουν το εργασιακό άγχος και να διαχειρίζονται την απόδοσή τους πιο αποτελεσµατικά. 
Εποµένως υφίσταται µια δυνατή σχέση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, του εργασιακού άγχους 
και της εργασιακής απόδοσης (Yusoff et al., 2013). 

Τα χαρακτηριστικά της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (trait emotional intelligence) έχουν να κάνουν µε 
συγκεκριµένα γνωρίσµατα ή συµπεριφορές όπως η ενσυναίσθηση, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία. Υπό 
αυτή την έννοια τα χαρακτηριστικά της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µπορούν να ανήκουν µέσα στο γενικό 
πλαίσιο της προσωπικότητας και αξιολογούνται µέσω επικυρωµένων µηχανισµών αυτοαναφοράς που 
µετρούν την τυπική συµπεριφορά, (Bar-On, 1997; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995). Αυτή 
η προσέγγιση στη συναισθηµατική νοηµοσύνη υπογραµµίζει µεταβλητές προσωπικότητας όπως η 
ενσυναίσθηση, η αισιοδοξία, η παρορµητικότητα, ο χειρισµός και έλεγχος των συναισθηµάτων, (Rostami, 
Abedi, Schaufeli, Ahmadi, & Sadeghi, 2013, 2014), αλλά συχνά περιλαµβάνει και περισσότερο ασαφή 
σχήµατα που φαίνεται να αποτελούν εν δυνάµει αλληλένδετους συσχετισµούς για παράδειγµα κινητοποίηση, 
αυτεπίγνωση και ευτυχία, (Petrides & Furnham, 2000). 

Είναι σηµαντικό ότι οι συνιστώσες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης δε µπορούν να θεωρηθούν ως 
ανεξάρτητες. Για παράδειγµα, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πώς κάποιο άτοµο µπορεί να ρυθµίζει τα 

 
1 η κοινωνική επίγνωση αφορά την κατανόηση του εσωτερικού κόσµου του άλλου και των κοινωνικών περιστάσεων, (Γαλατερού, 
2016). Η αυτεπίγνωση θα ήταν δύσκολο να συµβεί εάν περιοριζόταν στην ετεροεπίγνωση, (Frank, 2016). Υιοθετείται ο όρος 
ετεροεπίγνωση µε βάση τόσο τη σύνθεση των όρων «έτερος» και «επίγνωση» όσο και της σχέσης της µε την επίγνωση του εαυτού. 
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συναισθήµατα του χωρίς πρωτίστως να τα έχει εκτιµήσει. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι οι συνιστώσες 
απαραιτήτως συσχετίζονται στα εργαλεία αυταναφοράς µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης γιατί η 
αυταναφερόµενη ικανότητα διαφέρει από την πραγµατική ικανότητα, (Petrides & Furnham, 2000).  

Από το 1990 οι Salovey & Mayer είχαν δοµήσει ένα ιεραρχικό µοντέλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
το οποίο κατόπιν το 1997 οι ίδιοι τροποποίησαν, (Salovey & Mayer, 1990; Salovey & Sluyter, 1997). Το 
πρωταρχικό µοντέλο υποστηρίζει ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη ενσωµατώνει τρία ξεχωριστά συστατικά 
δηλαδή συναισθηµατική αξιολόγηση και έκφραση, συναισθηµατική ρύθµιση και χρησιµοποίηση της 
συναισθηµατικής πληροφορίας στη σκέψη και στην πράξη. Το γεγονός ότι δόθηκε ελάχιστη προσοχή στα 
γνωστικά χαρακτηριστικά του ατόµου οδήγησε τους Mayer & Salovey το 1997 στη δηµιουργία του µοντέλου 
ικανότητας της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Στη βάση αυτής της θεωρητικής εξέλιξης οι Mayer, Salovey, 
& Caruso (2002) διαφοροποιήθηκαν µεταξύ του µοντέλου ικανότητας και των ανάµικτων µοντέλων 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης καθώς τα ανάµικτα µοντέλα ενσωµατώνουν ένα µεγάλο εύρος µεταβλητών 
προσωπικότητας σε αντίθεση µε το µοντέλο ικανότητας που είναι αυστηρά γνωστική προσέγγισης της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης, (Mayer, Salovey, & Caruso, 2002; Petrides & Furnham, 2000).  

Ωστόσο κάθε θεωρητικό υπόδειγµα ερµηνεύει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη κάτω από µία από τις τρεις 
προοπτικές: ικανότητα, µικτό µοντέλο ή χαρακτηριστικό. Τα µοντέλα ικανότητας ερµηνεύουν τη 
συναισθηµατική νοηµοσύνη ως µια µορφή καθαρά ψυχικής ικανότητας και εποµένως ως αυτούσια 
νοηµοσύνη. Τα µικτά µοντέλα συνδυάζουν τη ψυχική ικανότητα µε στοιχεία της προσωπικότητας. Επίσης, 
στο πλαίσιο αυτό η συναισθηµατική νοηµοσύνη θεωρείται ως ένας συνδυασµός γνωστικών, κινητήριων και 
συναισθηµατικών δοµικών στοιχείων. Παράλληλα µε την ικανότητα και τη µικτή ταξινόµηση των µοντέλων 
µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, οι Petrides & Furnham (2000) τα ταξινοµούν ως 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και µέτρα κατάστασης -συναισθηµατική αυτοαποτελεσµατικότητα-, τα οποία 
αναφέρονται σε ένα σχηµατισµό συµπεριφορικών σχηµάτων και αυτοαντιλήψεων σχετικά µε την ικανότητά 
αναγνώρισης, επεξεργασίας και χρησιµοποίησης της συναισθηµατικής πληροφορίας, (Petrides & Furnham, 
2000; Shi & Wang, 2007). 

Η πλέον κατάλληλη µέθοδος µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι ένας τοµέας 
προβληµατισµού. Το µοντέλο χαρακτηριστικών αναφέρεται σε πληροφορίες διάθεσης που συλλέγονται µέσω 
τυπικών µέτρων απόδοσης (self-peer-report). Οι Petrides & Furnham (2000) διακρίνουν αυτό το είδος 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης από την ικανότητα συναισθηµατικής νοηµοσύνης η οποία αφορά στις 
πραγµατικές ικανότητες που µετρούνται µε τις δοκιµές µέγιστης απόδοσης. Με βάση το µοντέλο ικανοτήτων 
οι Mayer & Salovey (1997) άρχισαν να δοκιµάζουν την εγκυρότητα του µοντέλου της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης µε την κλίµακα συναισθηµατικής νοηµοσύνης πολλαπλών κλάδων (MEIS). Το µοντέλο 
αποτελείται από δώδεκα ερωτήσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που δείχνουν ότι πρόκειται για µια 
ξεχωριστή νοηµοσύνη µε τρεις επιµέρους παράγοντες: συναισθηµατική αντίληψη, συναισθηµατική 
κατανόηση και συναισθηµατική διαχείριση. Με βάση την αρχική µέτρηση, οι Mayer, Caruso & Salovey 
(1999) ανέπτυξαν το ερωτηµατολόγιο συναισθηµατικής νοηµοσύνης Mayer-Salovey-Caruso. Το 
ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει έξι βαθµούς: ένα συνολικό σκορ συναισθηµατικής νοηµοσύνης (εκφραζόµενο 
ως συναισθηµατικό νοηµατικό πηλίκο ή EIQ), δύο βαθµολογίες περιοχής (βιωµατική συναισθηµατική 
νοηµοσύνη ή EEIQ και στρατηγική συναισθηµατική νοηµοσύνη ή SEIQ) και τέσσερις βαθµολογίες αξόνων 
που αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Με βάση το µοντέλο 
χαρακτηριστικών, η κλίµακα συναισθηµατικής νοηµοσύνης (EIS) έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετές µελέτες. 
Ωστόσο, το µεγαλύτερο πρόβληµα στη χρήση αυτής της κλίµακας είναι η ίδια η δοµή της. Οι Schutte et al. 
(1998) αναφέρουν ότι η κλίµακα τους αποτελεί ένα µονοδιάστατο µέτρο συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 
Όµως δύο ξεχωριστές µελέτες προτείνουν ότι υπάρχουν τέσσερις υποπαράγοντες (αισιοδοξία / ρύθµιση της 
διάθεσης, αξιολόγηση των συναισθηµάτων, κοινωνικές δεξιότητες και χειρισµός των συναισθηµάτων) 
επιπρόσθετα στο συνολικό συντελεστή συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Petrides & Furnham, 2000; 
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Saklofske, Austin, & Minski, 2003). Οι Austin et al. (2004) πρόσθεσαν οκτώ ερωτήµατα στην αρχική 
κλίµακα των τριάντα τριών ερωτηµάτων και διαπίστωσαν ότι η τροποποιηµένη έκδοση EIS των σαράντα 
ενός ερωτηµάτων είχε έναν πιο ικανοποιητικό ψυχοµετρικό δείκτη. Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η 
τροποποιηµένη κλίµακα είχε µια δοµή τριών παραγόντων η οποία περιλάµβανε τη ρύθµιση, τη χρήση και 
την εκτίµηση του συναισθήµατος, (Shi & Wang, 2007). 

Ο Bar-On (1997) εισήγαγε το εργαλείο Bar-On EQ-i, το οποίο περιέχει εκατό τριάντα τρία ερωτήµατα. 
Ωστόσο, η προσέγγιση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του Bar-On είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτή 
των Mayer & Salovey και η κλίµακα περιλαµβάνει ορισµένες διαστάσεις που µπορεί να µη σχετίζονται άµεσα 
µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη όπως ενδεικτικά επίλυση προβληµάτων και κοινωνική ευθύνη, (Shi & 
Wang, 2007). 

2.2.1 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα ο προσδιορισµός και ο έλεγχος των συναισθηµάτων του εαυτού 
και η αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων συνιστούν κυρίαρχους άξονες της περιοχής της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Επειδή η συναισθηµατική νοηµοσύνη συµβάλλει στην ανάπτυξη καίριων 
προσωπικών δεξιοτήτων όπως η αυτοεκτίµηση, η ενσυναίσθηση και η προσαρµοστικότητα, εµφανίζει 
αρνητική συσχέτιση συνολικά µε την εξουθένωση και το άγχος και ειδικά µε τη συναισθηµατική εξάντληση 
και την αποπροσωποποίηση, (Antoniou & Koronaiou, 2018). 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη εσωκλείει ικανότητες όπως κινητοποίηση και αποφασιστικότητα και εποµένως 
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο ως προς την επίτευξη των στόχων σε διάφορους τοµείς της ζωής. 
Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως χαρακτηριστικά η εκπαίδευση, η 
υγεία και η εργασία αναδεικνύουν το συσχετισµό της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε διάφορους τοµείς. 
Σύµφωνα µε την έρευνα Carmeli, (Carmeli, 2003), αναδείχτηκε σηµαντικός συσχετισµός µεταξύ της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης των ανώτατων στελεχών µε την εργασιακή στάση, την εργασιακή συµπεριφορά, 
τα εργασιακά αποτελέσµατα και την εργασιακή ικανοποίηση. Επίσης, στην έρευνα των Khokhar & Kush, 
(Khokhar & Kush, 2009), προέκυψε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη επιφέρει ανώτερη ποιότητα 
εργασιακής απόδοσης. Επίσης στην έρευνα του Zafar (2005) ανέκυψε συσχετισµός ανάµεσα στη 
συναισθηµατική νοηµοσύνη των ακαδηµαϊκών και την αυτοαποτελεσµατικότητά τους. Βάση της έρευνας 
Kiani (2003) η συναισθηµατική νοηµοσύνη βρέθηκε ότι συσχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα διαχείρισης 
της σύγκρουσης του ατόµου στον εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα, ερευνητικές µελέτες που 
πραγµατοποιήθηκαν υπογράµµισαν τη σχέση ανάµεσα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη µε διαφορετικούς 
τοµείς της ζωής συµπεριλαµβανοµένων του εκπαιδευτικού και εργασιακού πλαισίου, (Nasir & Masrur, 2010). 
Μάλιστα, η ύπαρξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης διαµέσου κυρίως του ελέγχου των συναισθηµάτων 
συντελεί στη µείωση ορισµένων πτυχών της εξουθένωσης, της καλυτέρευσης των διαπροσωπικών σχέσεων µε 
το κοινό εξυπηρέτησης ή φροντίδας, σε µείωση των απουσιών, σε περισσότερη εργασιακή ικανοποίηση και 
δέσµευση, (Rostami et al., 2013, 2014).  

Επιπρόσθετα, η συναισθηµατική νοηµοσύνη παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση τόσο µε το άγχος όσο και µε 
την εξουθένωση ενώ εµφανίζει θετική µε την ικανοποίηση από τη ζωή. Αυτοί οι συσχετισµοί τεκµηριώνονται 
ερευνητικά από αρκετές µελέτες και αξιοσηµείωτο είναι ότι έχουν κοινούς άξονες στους φοιτητές, στους 
εκπαιδευτικούς και στους επαγγελµατίες υγείας. Αυτό καθιστά τη συναισθηµατική νοηµοσύνη να ανακύπτει 
ως ένας σηµαντικά προβλεπτικός παράγοντας της εργασιακής εξουθένωσης και ικανοποίησης 
συγκαταλεγόµενος στο επίπεδο της προσωπικότητας, (Cazan & Năstasă, 2015). 

Σε ό,τι αφορά τα δηµογραφικά στοιχεία φύλο και ηλικία και το συσχετισµό τους µε τη συναισθηµατική 
νοηµοσύνη η έρευνα έχει αναδείξει κάποιο βαθµό συσχετισµού ανάµεσά τους. Ωστόσο, η συγκεκριµένη 
σχέση δεν έχει επικυρωθεί µε σαφήνεια. Συγκεκριµένα, κάποιες έρευνες έδειξαν σηµαντικές συνδέσεις της 
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συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε το φύλο και τη διαφορετικότητα στον τύπο της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης µεταξύ ανδρών και γυναικών. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες βρέθηκαν να είναι περισσότερο 
περιποιητικές και µε περισσότερη συναισθηµατική ανταπόκριση από ότι οι άνδρες. Σύµφωνα µε τους 
Mandell & Pherwani (2003) σηµαντική διαφορά µεταξύ των επιπέδων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
βρέθηκε ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες µάνατζερ, (Mandell & Pherwani, 2003), και σύµφωνα µε τον 
Adeyemo (2008) οι γυναίκες εργαζόµενοι παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερη συναισθηµατική νοηµοσύνη 
από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους στο πλαίσιο διαφορετικών οργανισµών, (Adeyemo, 2008). Ωστόσο στο 
πλαίσιο του προβληµατισµού που αποτυπώθηκε προηγουµένως, ενδεικτικά οι Balci-Celik & Deniz (2008) 
δε διαπίστωσαν διαφορά στη συναισθηµατική νοηµοσύνη των εργαζόµενων αναλόγως του φύλου και της 
ηλικίας, (Çelık & Denız, 2008). Μικρή συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
διαπιστώθηκε και από τους Fariselli, Ghinim, & Freedman (2006) όπως και η ύπαρξη περισσότερο 
καθοριστικών παραγόντων ως προς την επίδραση και διαµόρφωσής της, (Nasir & Masrur, 2010).  

2.3 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Η εργασιακή ικανοποίηση έχει απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία και µάλιστα έχει αναδειχθεί ως ένας 
από τους κεντρικούς παράγοντες παραµονής του εργαζόµενου στην εργασία του αλλά και ως σηµαντικός 
συντελεστής της εύρυθµης λειτουργίας των οργανωσιακών λειτουργιών. Έχει αναδειχθεί ερευνητικά η 
επαγγελµατική δυσαρέσκεια ως ένας βαρυσήµαντος παράγοντας ώθησης του ατόµου στην αλλαγή 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και ως αρνητικά επηρεάζων παράγοντας την εργασιακή απόδοση και την 
προσωπική ζωή του εργαζόµενου, (Σωκράτους, 2011).  

Οι ερευνητικές προσεγγίσεις γύρω από το θέµα της εργασιακής ικανοποίησης στηρίχτηκαν σε δύο άξονες µε 
βάση τη θεωρία:  

- Ο ένας άξονας αφορά στην ποσοτική διάσταση της εργασιακής ικανοποίησης µε την έννοια της 
απόκλισης µεταξύ της προσδοκώµενης εργασιακής ικανοποίησης και των πραγµατικών εργασιακών 
συνθηκών. 

- Ο άλλος αφορά στην ποιοτική διάσταση της εργασιακής ικανοποίησης αναζητώντας τους 
καθοριστικούς παράγοντες στη διαµόρφωσή της. Οι εν λόγω παράγοντες ανήκουν σε τρία πεδιά ήτοι 
τα χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος, του εργασιακού χώρου και του ατόµου, (Σωκράτους, 2011). 

Σύµφωνα µε τον Locke (1976) η εργασιακή ικανοποίηση ερµηνεύεται ως µια ευχάριστη κατάσταση η 
οποία επέρχεται στο άτοµο εφόσον το ίδιο κατά την αποτίµηση του παραγόµενου έργου του διαπιστώνει 
ότι οι συνθήκες εργασίας και τα αξιακά του πρότυπα δε συγκρούονται, (Locke, 1976).  

Η εν λόγω αποτίµηση ως προς το βαθµό που οι ανάγκες εκπληρώνονται µέσα στο εργασιακό περιβάλλον 
έχει ως αποτέλεσµα την εργασιακή ικανοποίηση, (Dawis & Lofquist, 1984; Locke, 1976). 
Συγκεκριµένα, οι παράγοντες που επιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση και έχουν επιβεβαιωθεί 
ερευνητικά µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτούς που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης του 
εργασιακού περιβάλλοντος, στις συγκεκριµένες πτυχές της εργασίας και στα άτοµα που εµπλέκονται στην 
εργασία, (Greenberg, Baron, Sales, & Owens, 2000). 

Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης εννοιολογικής προσέγγισης της εργασιακής ικανοποίησης, οι έννοιες της 
εκπλήρωσης προσδοκιών, της ευχάριστης συναισθηµατικής κατάστασης, της ικανοποίησης των αναγκών 
και της αφοσίωσης παρεισφρύουν συνδυαστικά ή αποκλειστικά για να την εκφράσουν επαρκέστερα. 
Κοινός παρονοµαστής είναι η ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών που οδηγεί σε ευχάριστη 
συναισθηµατική κατάσταση εκφραζόµενη διαµέσου των θετικών στάσεων στην εργασιακή και προσωπική 
ζωή, (Σωκράτους, 2011).  
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Μιλώντας για προσωπική ζωή οι προσεγγίσεις που εξετάζουν την εργασιακή ικανοποίηση ως συνάρτησή της 
είναι, (Jones et al., 2001): 

1. Spillover Approach: υπογραµµίζει ότι δεν υπάρχουν διακριτά όρια µεταξύ των διαφορετικών τοµέων 
ζωής και ότι οι εργασιακές εµπειρίες και οι εξωεργασιακές συνδέονται θετικά. Εποµένως, τα 
στρεσογόνα γεγονότα στην εργασία επηρεάζουν τον εργαζόµενο όταν επιστρέφει σπίτι του καθώς 
αισθάνεται κουρασµένος και συναισθηµατικά ανήµπορος να συµµετέχει στην οικογενειακή και 
κοινωνική ζωή. Οι εργασίες που δεν τελειώνουν στο γραφείο αλλά συνεχίζονται και στο σπίτι τα 
σαββατοκύριακα και τα απογεύµατα –όπως η µελέτη- έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζουν την 
οικογενειακή ζωή. Μάλιστα, υπογραµµίζεται ότι εφόσον γίνεται µεταφορά της διάθεσης στο 
οικογενειακό περιβάλλον τότε επηρεάζονται και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας που µοιράζονται 
το ίδιο περιβάλλον stress transmition (µετάδοση στρες). Αντιστρόφως υπάρχουν χαρακτηριστικά 
της οικογενειακής ζωής που επηρεάζουν τον εργαζόµενο κατά τρόπον ώστε να µετακυλύει τα 
συναισθήµατά του στο εργασιακό του περιβάλλον όπως ενδεικτικά η φύση και η λειτουργία της 
οικογενειακής κατάστασης, ο αριθµός και η ηλικία των παιδιών, οι ευθύνες ανατροφής των παιδιών, 
η συναισθηµατική και υλική υποστήριξη που παρέχεται. Γενικότερα η επίδραση της εργασίας πάνω 
στην οικογενειακή ζωή είναι πολύ ισχυρότερη από την επίδραση της οικογενειακής ζωής πάνω στην 
εργασία. 

2. Comensatory hypothesis: υπογραµµίζει ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ εργασίας και 
οικογενειακής ζωής. Παραδείγµατος χάριν, το άτοµο µπορεί να αντισταθµίζει τη βαρετή χωρίς 
κίνητρο εργασία του αναζητώντας αντίθετες µε αυτά εµπειρίες στο σπίτι του, στην ψυχαγωγία του 
και στην κοινωνική του ζωή. 

Επιπρόσθετα, η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης διαδραµατίζει συνδετικό ρόλο ανάµεσα στις 
θεωρίες των κινήτρων και της εφαρµογής τους στην εργασία. Συγκεκριµένα, οι προσεγγίσεις είναι, 
(Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003): 

• Οντολογικές θεωρίες κινήτρων: στοχεύουν στην ερµηνεία του περιεχοµένου και του είδους των 
κινήτρων. Οι πιο σηµαντικές είναι η θεωρία του Maslow (1954) και η θεωρία του Herzberg (1959), 
(Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959; Maslow, 1970). Η πρώτη συνδέει την εργασιακή 
ικανοποίηση µε την ικανοποίηση των πέντε ιεραρχικών αναγκών του ατόµου. Συγκεκριµένα, κάθε 
άτοµο επιδιώκει να ικανοποιήσει πρώτα τις βασικές βιολογικές του ανάγκες -όπως πείνα, δίψα, 
ένδυση-, έπειτα τις ανάγκες για ασφάλεια και αγάπη - κοινωνικότητα, προστασία-, κατόπιν τις ανάγκες 
εκτίµησης -σεβασµός- ή αναγνώρισης -πηγάζει από τις προσωπικές ικανότητες και τα επιτεύγµατα- 
και τέλος η ικανοποίηση της κορυφαίας ανάγκης αυτή της αυτοπραγµάτωσης -πραγµατοποίηση των 
ονείρων του-. Σύµφωνα µε τον Herzberg η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται µε τα κίνητρα µέσω 
της θεωρίας των δύο παραγόντων Υγιεινής - Παρακίνησης. Η πρώτη κατηγορία παραγόντων -
ονοµαζόµενοι αλλιώς παράγοντες συντήρησης ή διατήρησης- δεν υποκινεί τους εργαζόµενους για 
µεγαλύτερη απόδοση αλλά δρα σχετιζόµενη µε το περιβάλλον εργασίας όπως ενδεικτικά ο τύπος 
ηγεσίας και διοίκησης του οργανισµού, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας. Στη 
δεύτερη κατηγορία παραγόντων ανήκουν αυτοί που έχουν σχέση µε τη φύση της εργασίας και 
ονοµάζονται κίνητρα δηµιουργώντας ευχαρίστηση και παρακίνηση στους εργαζόµενους προς 
µεγαλύτερη απόδοση όπως ενδεικτικά τα επιτεύγµατα, η αναγνώριση των προσπαθειών και ο υψηλός 
βαθµός ενδιαφέροντος για την εργασία. 

• Μηχανιστικές ή διαδικαστικές θεωρίες κινήτρων: εστιάζουν στις συνθήκες που ευνοούν ή εµποδίζουν 
την εργασιακή απόδοση. Βάση της «θεωρίας της προσδοκίας» του Victor Vroom η εργασιακή 
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ικανοποίηση συνδέεται µε τα κίνητρα που συναρτόνται µε τις υποκειµενικές προσδοκίες του ατόµου 
για τα αποτελέσµατα της εργασίας του, (Vroom, 1964). 

Στο πλαίσιο της ικανοποίησης της εργασίας στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες 
µε εστίαση κυρίως στις συνθήκες ικανοποίησης αυτές καθαυτές ή και σε συνδυασµό µε το φύλο, τις τάσεις 
απουσίας και παραίτησης από την εργασία, (Benschop & Brouns, 2003; Godfroy-Genin, 2009; Judge, 
Heller, & Mount, 2002; Marginson, 2007; Muthuvelayutham & Mohanasundaram, 2012; Oshagbemi, 
2000; Shirom & Ezrachi, 2003; Simbula, Panari, Guglielmi, & Fraccaroli, 2012; Stevens, 2005; Todd & 
Bird, 2000; Van Horn, Taris, Schaufeli, & Schreurs, 2004). 

2.3.1 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Η εργασιακή ικανοποίηση εµφανίζει συσχετισµούς µε την εργασιακή εξουθένωση και η κατάσταση που 
διαµορφώνεται ενέχει τα στοιχεία της δυσανάλογα υψηλής προσπάθειας δηλαδή επένδυσης χρόνου και 
συναισθηµατικής ανάµειξης µε χαµηλό βαθµό ικανοποίησης και υψηλό επίπεδο εργασιακών απαιτήσεων.  

Ο συσχετισµός εργασιακής ικανοποίησης και εξουθένωσης µελετήθηκε στην έρευνα των Brewer & Clippard 
(2002) όπου επιβεβαιώθηκε ισχυρό αρνητικός συσχετισµός ανάµεσα στη συναισθηµατική εξάντληση και στη 
συνολική εργασιακή ικανοποίηση, σηµαντική θετική συσχέτιση ανάµεσα στην προσωπική ολοκλήρωση και 
στη συνολική εργασιακή ικανοποίηση και µια σηµαντική σχέση µεταξύ των τριών συνιστωσών της εργασιακής 
εξουθένωσης και της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης, (Brewer & Clippard, 2002). Ωστόσο υπάρχει και 
η προσέγγιση που υποστηρίζει την ύπαρξη ασθενούς συσχέτισης ανάµεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και 
στο σύνδροµο της εξουθένωσης. Ειδικότερα, η πρώτη παρουσιάζει µέτρια αρνητική συσχέτιση τόσο µε τη 
συναισθηµατική εξάντληση όσο και την αποπροσωποποίηση και ελαφρώς θετική µε την αυτοπραγµάτωση, 
(Christina Maslach et al., 1997; Παπαδόπουλος & Σταµόπουλος, 2011).  

Πληθώρα µελετών έχει επιβεβαιώσει το συσχετισµό υψηλών επιπέδων εξουθένωσης µε τα χαµηλά επίπεδα 
εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, παρά τον υψηλό συσχετισµό των δύο µεταβλητών δε θα πρέπει να 
λογίζονται ως το ίδιο σχήµα καθώς βάσει της έρευνας Spector (1997) η ικανοποίηση από την εργασία συνιστά 
απόκριση συµπεριφορική ενώ η εξουθένωση είναι περισσότερο από µία συναισθηµατική απάντηση στην 
εργασία, (Brewer & Clippard, 2002). Η έρευνα επεκτείνεται και στα επιπρόσθετα προβλήµατα που 
συνδέονται µε το συσχετισµό υψηλών επιπέδων εξουθένωσης και χαµηλών επιπέδων εργασιακής 
ικανοποίησης όπως είναι η χαµηλή εργασιακή απόδοση και η εργασιακή δέσµευση, (Cordes & Dougherty, 
1993; Singh, Goolsby, & Rhoads, 1994). 

Οι Belicki & Woolcott (1996) οδηγήθηκαν ερευνητικά στο συµπέρασµα ότι ο σεβασµός από τους άλλους, 
το πρόγραµµα εργασίας, η ικανότητα προσαρµογής στις οργανωσιακές αλλαγές και η σηµασία στη γνώµη 
τους εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση µε την συναισθηµατική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση ενώ 
θετική µε την εργασιακή ικανοποίηση, (Belicki & Woolcott, 1996). Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται ερευνητικά 
ως σηµαντική η συσχέτιση της εξουθένωσης, της εργασιακής ικανοποίησης και της ισορροπίας πόρων-
απαιτήσεων. Ειδικότερα, οι Singh, Goolsby & Rhoads (1994) διαπίστωσαν ότι όταν τα εργαζόµενα άτοµα 
αντιλαµβάνονται ανισορροπία ανάµεσα στις εργασιακές απαιτήσεις και στην προσωπική αντιµετώπιση των 
πόρων τότε επέρχεται χαµηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης και υψηλό επίπεδο εξουθένωσης, (Singh et 
al., 1994). Επίσης είναι σηµαντικό ότι οι εργαζόµενοι όταν αισθάνονται ανάµειξη στην εργασία και όταν 
έχουν καλές σχέσεις µε τους συναδέλφους, υποστήριξη από τους ανωτέρους, αίσθηση αυτονοµίας, σαφήνεια 
στα εργασιακά τους καθήκοντα και ευκαιρίες καινοτοµίας τότε παρουσιάζουν πιο χαµηλά επίπεδα 
συναισθηµατικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και πιο υψηλές τιµές εργασιακής ικανοποίησης, 
(Brewer & Clippard, 2002).   
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2.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

Ιστορικά (Sales & House, 1971) και µέχρι πρόσφατα υπήρχε η πεποίθηση ότι οι πανεπιστηµιακές 
διαδικασίες είναι προστατευµένες από το εργασιακό άγχος λόγω κυρίως της ύπαρξης παραγόντων όπως η 
ακαδηµαϊκή αυτονοµία, η σαφήνεια ρόλων, η εργασιακή ασφάλεια και η ακαδηµαϊκή κουλτούρα. Αυτοί οι 
παράγοντες εποµένως θεωρούνταν ότι διασφάλιζαν ένα προστατευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο των 
ακαδηµαϊκών εργασιών σε µελλοντικές καταστάσεις εργασιακού άγχους (Gmelch, Lovrich, & Wilke, 1984). 
Ωστόσο, ο πανεπιστηµιακός χώρος σε πολλές χώρες έχει βιώσει έντονες και ευρείες αλλαγές. Η τρέχουσα 
κατάσταση βάση ευρείας κλίµακας ερευνών όπως ενδεικτικά στην Αυστραλία και στη Μεγάλη Βρετανία 
καταδεικνύουν ότι παρά την αύξηση των εγγραφών των φοιτητών στα πανεπιστήµια, η οικονοµική συνεισφορά 
του κράτους µειώνεται συν το χρόνο ενώ η αναλογία µεταξύ φοιτητών – καθηγητών αυξάνεται. Η κεντρική 
εικόνα είναι ότι οι απαιτήσεις αυξάνονται ενώ οι πόροι και η αυτονοµία µειώνονται ως αποτέλεσµα της 
µειωµένης χρηµατοδότησης και υποστήριξης (Winefield et al., 2003).  

Το περιβάλλον της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελεί ένα σηµαντικό πλαίσιο ανάπτυξης των νέων ατόµων. 
Αυτό σηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του ασκούν κρίσιµη επίδραση στην εξέλιξη των φοιτητών οπότε η 
χαµηλή ακαδηµαϊκή επίτευξη, η ασθενής κινητοποίηση, η πενιχρή αυτοεκτίµηση, οι προβληµατικές 
συµπεριφορές, το άγχος και η εξουθένωση συνιστούν αποτρεπτικούς στόχους του, (Salmela-Aro & Read, 
2017). 

Αναπόσπαστος κεντρικός παράγοντας του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος είναι οι φοιτητές. Υπό αυτή την 
έννοια, η διερεύνηση του συνδρόµου της εξουθένωσης στο φοιτητικό κοινό καθίσταται επιτακτική. 
Συγκεκριµένα, χρίζουν αποσαφήνισης οι παράµετροι της φοιτητικής συναισθηµατικής εξάντλησης, 
αποπροσωποποίησης, µειωµένης ικανοποίησης, ανεπαρκούς αφοσίωσης στις σπουδές, εµφάνισης 
καταστάσεων άγχους, αύξησης των απουσιών, ψυχοσωµατικών διαταραχών και διατάραξης των 
διαπροσωπικών σχέσεων (Navarro & Más, 2010). Ωστόσο, αναφορικά στην διερεύνηση σηµαντικών πτυχών 
της εργασίας στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες που εστιάζουν κυρίως στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος, στην ικανοποίηση ή και στο συνδυασµό τους, (Dobbins, Knill, & Vögtle, 
2011; Ogbonna & Harris, 2004; Willmott, 2003). Το περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης είναι 
απαιτητικό µε χαρακτηριστικά στα οποία οι φοιτητές καλούνται να ανταπεξέλθουν -διεκπεραιώνοντας 
εργασίες, παρακολουθώντας τα µαθήµατα, συµµετέχοντας επιτυχώς στις αξιολογήσεις και επιδεικνύοντας 
συνέπεια στις προκαθορισµένες χρονικές και ποιοτικές προϋποθέσεις- µε στόχο την ολοκλήρωση του 
πτυχίου, (Salmela-Aro & Read, 2017). 

2.5 ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα το σύνδροµο της εξουθένωσης καταρχήν προσεγγίστηκε ως ένα 
φαινόµενο σύµφυτο των ανθρωποκεντρικών επαγγελµάτων. Μετέπειτα, η ερµηνεία του επεκτάθηκε σε 
διαφορετικά επαγγελµατικά σχήµατα ακόµα και σε µη επαγγελµατικά πλαίσια.  

Όπως οι εργαζόµενοι ενήλικες έτσι και οι φοιτητές µπορεί να βιώσουν το σύνδροµο γιατί οι φοιτητικές 
δραστηριότητες ψυχολογικά «θυµίζουν» επαγγελµατική «εργασία» όπως η ολοκλήρωση πολλών εργασιών, οι 
εξετάσεις, η διαπραγµάτευση κοινωνικών επαφών και οι δυσκολίες διαχείρισης του χρόνου και προβληµάτων, 
(Morgan, De Bruin, & De Bruin, 2014). Μάλιστα, οι γενικές δραστηριότητες στις οποίες οι φοιτητές είναι 
δεσµευµένοι µπορεί να θεωρηθούν ως «εργασία», (Schaufeli & Taris, 2005). Είναι δεσµευµένοι σε 
υποχρεωτικές δοµηµένες δραστηριότητες -εργασίες και παρακολούθηση µαθηµάτων- που κατευθύνονται 
προς συγκεκριµένους στόχους όπως η επιτυχία στις εξετάσεις, για την απόκτηση του πτυχίου (Karimi & 
Fallah, 2019). 
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Μάλιστα, η εξέταση του φαινοµένου της εξουθένωσης στους φοιτητές δεν είναι τρέχων προβληµατισµός αλλά 
αντιθέτως απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, (Capri, Ozkendir, Ozkurt, & Karakus, 2012; Cordes & 
Dougherty, 1993; Dyrbye et al., 2008; Christina Maslach & Goldberg, 1998). Ενδεικτικά, βάση της έρευνας 
των Malakh-Pines et al. (1981) που συγκρίθηκαν η εργασιακή εξουθένωση ανάµεσα σε νοσηλευτές, 
συµβούλους, εκπαιδευτικούς µε προπτυχιακούς φοιτητές διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές εµφανίζουν επίπεδα 
εξουθένωσης πάνω από το µέσο και στα ανώτερα επίπεδα της κλίµακας, (Malakh-Pines et al., 1981). Αυτό 
ενδεχοµένως να έχει ως υπόβαθρο τις αυξηµένες απαιτήσεις του φοιτητικού περιβάλλοντος και ρόλου σε 
συνδυασµό µε τις σηµαντικές αλλαγές που συνοδεύουν τη µεταβατική περίοδο ζωής που διανύουν. Η 
µετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήµιο αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός ζωής που συνδέεται µε 
πληθώρα συναισθηµατικών και κοινωνικών αλλαγών, (Brooks & DuBois, 1995; Pancer, Hunsberger, Pratt, 
& Alisat, 2000; Perry, Hladkyj, Pekrun, & Pelletier, 2001). 

Οι Neumann, Finaly-Neumann, & Reichel (1990) εισήγαγαν τον όρο ακαδηµαϊκή εξουθένωση σύµφωνα 
µε τον οποίο περιγράφονται η αίσθηση της εξάντλησης εξαιτίας των ακαδηµαϊκών απαιτήσεων, το αίσθηµα 
πεσιµισµού, η έλλειψη ενδιαφέροντος στα ακαδηµαϊκά καθήκοντα -ακαδηµαϊκή απάθεια- και η πενιχρή 
προσωπική ανάπτυξη στα ακαδηµαϊκά και εκπαιδευτικά θέµατα -ακαδηµαϊκή ανεπάρκεια-, (Neumann, 
Finaly-Neumann, & Reichel, 1990). Με την εξέλιξη των χρόνων η εξουθένωση επεκτάθηκε σε εκπαιδευτικά 
πλαίσια και καταστάσεις και είναι γνωστή ως ακαδηµαϊκή εξουθένωση, (Bikar, Marziyeh, & Pourghaz, 2018).  

Ακολουθώντας τον πρωταρχικό δοµικό ορισµό της Christina Maslach και των συνεργατών της (2002) η 
φοιτητική εξουθένωση ορίζεται ως ένα τριπαραγοντικό ψυχολογικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται, 
(Schaufeli, Martínez, et al., 2002): 

1. από την κατάσταση εξάντλησης εξαιτίας των απαιτήσεων των µαθηµάτων,  
2. από την κυνική και την αποστασιοποιηµένη στάση απέναντι στο πτυχίο και  
3. την αίσθηση της χαµηλής αποτελεσµατικότητας και ακαδηµαϊκής επίτευξης.  

Με άλλα λόγια, το σύνδροµο της εξουθένωσης των φοιτητών εµπεριέχει τη συναισθηµατική εξάντληση λόγω 
των ακαδηµαϊκών απαιτήσεων, την αποκοπή ή αποµάκρυνση από τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις και το 
ακαδηµαϊκό περιβάλλον και την αίσθηση ανεπάρκειας στο φοιτητικό ρόλο.  

Ωστόσο, η τρίτη διάσταση που αφορά την αίσθηση ανεπάρκειας και αποτελεσµατικότητας του φοιτητή ως 
προς το ρόλο του έχει αµφισβητηθεί από ορισµένους ερευνητές, (Qiao & Schaufeli, 2011), και αυτό µας 
θυµίζει την αντίστοιχη αµφισβήτηση της τρίτης διάστασης της γενικής εργασιακής εξουθένωσης όπως 
αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα. Η αµφισβήτηση της τρίτης διάστασης στο σύνδροµο της εξουθένωσης 
των φοιτητών στηρίζεται σε δύο άξονες, τον εµπειρικό και το θεωρητικό.  

Ως προς τον εµπειρικό, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η αίσθηση αναποτελεσµατικότητας των 
φοιτητών: α) συσχετίζεται ασθενώς µε τη φοιτητική εξάντληση και τον κυνισµό, β) εµφανίζεται να 
αναπτύσσεται παράλληλα µε την εξάντληση και τον κυνισµό, και γ) σχετίζεται ειδικά µε τους πόρους ενώ οι 
άλλες δύο διαστάσεις σχετίζονται και µε τις απαιτήσεις, (R. T. Lee & Ashforth, 1996; Leiter, 1992; Schaufeli 
& Enzmann, 1998; Taris, Le Blanc, Schaufeli, & Schreurs, 2005).  

Ως προς το θεωρητικό άξονα υποστηρίζεται ότι η φοιτητική εξάντληση και ο κυνισµός συνιστούν τον πυρήνα 
του συνδρόµου, (Schaufeli & Taris, 2005). Σε αντιδιαστολή, η αναποτελεσµατικότητα θεωρείται ως ένας 
ανεξάρτητος παράγοντας της προσωπικότητας και όχι του συνδρόµου, (Cordes & Dougherty, 1993). 
Μάλιστα ερευνητικά επιχειρήµατα όχι µόνο αποµονώνουν την τρίτη διάσταση -προσωπική 
ολοκλήρωση/αποτελεσµατικότητα- από τη δοµή της εξουθένωσης αλλά τη συσχετίζουν και µε τον αντίποδα 
της εξουθένωσης δηλαδή τη δέσµευση, (Kim, Shin, & Swanger, 2009). 
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Με την ευκαιρία αυτή υποσηµειώνεται εν συντοµία ο προβληµατισµός που έχει αποτυπωθεί ερευνητικά και 
αφορά πέραν της προαναφερθείσας υπόθεσης του τρίτου δοµικού στοιχείου της φοιτητικής εξουθένωσης, 
τον τρόπο έκφρασης των ερωτήσεων που τα αφορούν ώστε να µην είναι µεροληπτικές, (Qiao & Schaufeli, 
2011). Συγκεκριµένα, όλες οι ερωτήσεις που αφορούν στην εξάντληση και στον κυνισµό εκφράζονται 
αρνητικά ενώ όσες αφορούν στην αποτελεσµατικότητα εκφράζονται θετικά. Ορισµένοι ερευνητές έχουν 
προτείνει τη χρήση θετικών και αρνητικών ερωτήσεων ταυτόχρονα στο ίδιο ερωτηµατολόγιο προκειµένου 
να αποφευχθεί η µεροληψία στις απαντήσεις, (Evangelia Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas, 2003). 

Κατά συνέπεια, η χρήση ενός ερωτηµατολογίου µε περισσότερες διερευνητικές ερωτήσεις σε σχέση µε αυτές 
που υπάρχουν στα υπάρχοντα εργαλεία µέτρησης και µε κλίµακα ευρύτερη (αρνητικές και θετικές τιµές) θα 
µπορούσε να συµβάλει στην αποσαφήνιση των παραπάνω προβληµατικών αναφορικά στις δοµικές 
διαστάσεις της φοιτητικής εξουθένωσης και στην αµεροληψία των απαντήσεων. Ο προβληµατισµός αυτός 
τοποθετήθηκε στο σηµείο αυτό για να υπογραµµίσει την εννοιολογική συµβολή στην κατανόηση του 
φαινοµένου της φοιτητικής εξουθένωσης. Στην ενότητα της µεθοδολογίας, επαναφέρεται µε στόχο την 
προσέγγιση του θέµατος συνολικά.  

Οι Maroco & Alvares Duarte Bonini Campos, (Maroco & Campos, 2012), κάνοντας δοµική ανάλυση 
τριών εργαλείων µέτρησης της εξουθένωσης συµπέραναν ότι η φοιτητική εξουθένωση ορίζεται καλύτερα 
µέσω των δύο διαστάσεων: εξάντληση συσχετισµένη µε τα µαθήµατα και αποσύνδεση µαζί µε κυνισµό 
απέναντι στα µαθήµατα. Υπό αυτή την προσέγγιση, η φοιτητική εξουθένωση συνίσταται σε σωµατική, 
συναισθηµατική και ψυχική εξάντληση ενώ η αποσύνδεση αναφέρεται σε µείωση του ενδιαφέροντος για τις 
σπουδές, σε αύξηση της συναισθηµατικής αποδέσµευσης από τη φοίτηση και σε αµφισβήτηση της 
σπουδαιότητας και της χρησιµότητας των σπουδών. Η υφιστάµενη κριτική και η περαιτέρω έρευνα συνιστούν 
επικαιροποίηση της αξιολόγησης του συνδρόµου εξουθένωσης των φοιτητών. Στην εν λόγω προσέγγιση 
αναδεικνύεται ότι η φοιτητική εξουθένωση αντικατοπτρίζεται καλύτερα αφενός υπό το πρίσµα της 
αξιολόγησης της φυσικής και ψυχολογικής εξάντλησης των φοιτητών και αφετέρου του κυνισµού και της 
αποδέσµευσης από τη φοίτηση, (Maroco & Campos, 2012).  

Τα πέντε προφίλ των Leiter & Maslach (2016) που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενη ενότητα 
προσαρµόστηκαν στο ακαδηµαϊκό περιεχόµενο στη βάση της διατοµικής προσέγγισης από τους Salmela-
Aro & Read (2017). Στη βάση αυτή αναγνώρισαν τέσσερα προφίλ φοιτητών µε γνώµονα την φοιτητική 
εξουθένωση: α) οι δεσµευµένοι φοιτητές (θετική δέσµευση και χαµηλό επίπεδο συµπτωµάτων εξουθένωσης), 
β) οι δεσµευµένοι – εξουθενωµένοι φοιτητές (εξουθένωση παράλληλα µε ακαδηµαϊκή δέσµευση), γ) οι 
αναποτελεσµατικοί φοιτητές (αυξηµένη ανεπάρκεια), και δ) οι εξουθενωµένοι φοιτητές (υψηλός κυνισµός και 
ανεπάρκεια σε συνδυασµό µε πολύ χαµηλή ακαδηµαϊκή δέσµευση), (Portoghese et al., 2018; Salmela-Aro 
& Read, 2017).  

Δε θα µπορούσε να παραγκωνιστεί ότι ο φοιτητικός πληθυσµός ως κοινό έχει αριθµητική µαζικότητα και 
πολλές φορές λόγω της φύσης των ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων οι φοιτητές καλούνται να συνεργάζονται 
µεταξύ τους σε οµάδες. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο δύναται να υπεισέρθει το φαινόµενο της «µεταδιδόµενης» 
εξουθένωσης όπου εξουθένωση και άγχος µπορεί να µεταφέρονται από το ένα άτοµο στο άλλο. Το εν λόγω 
φαινόµενο επικυρώνεται ερευνητικά διαµέσου διαχρονικών ερευνών από τις απαρχές προηγούµενων κιόλας 
δεκαετιών. Επίσης συγκαταλέγεται στη γενική σηµασία των καταστάσεων σε οµαδικό επίπεδο και στην 
επίδραση τους στις εµπειρίες του ατόµου και στα αποτελέσµατα του παραγόµενου έργου. Μάλιστα, ειδικά 
το δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης, η εξάντληση συµβάλλει σηµαντικά στο φαινόµενο γιατί η κούραση 
συχνά εκφράζεται µε ορατό τρόπο. Στην κατάσταση συνεκτιµάται και η ερευνητική εµπειρία που 
υπογραµµίζει ότι τα αρνητικά συναισθήµατα µεταφέρονται από το άτοµο στην οµάδα πιο εύκολα από ότι 
τα θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση το όφελος είναι ορατό καθώς µπορεί να δηµιουργηθεί ένα θετικό σπιράλ 
επιτυχίας που επικοινωνείται στα άλλα µέλη της οµάδας, (Bakker et al., 2006). Η περιγραφή του φαινοµένου 
και ο ρόλος του συνεκτιµώνται µε γνώµονα τα χαρακτηριστικά του φοιτητικού περιβάλλοντος και του 
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φοιτητικού ρόλου δηλαδή τις οµαδικές εργασίες των φοιτητών, τη συνεργασία σε φοιτητικές δραστηριότητες 
και την επικοινωνία µε τους ακαδηµαϊκούς παράγοντες στη βάση της κοινωνικοποίησης του φοιτητικού τους 
ρόλου.  

Η διεθνής έρευνα στη φοιτητική εξουθένωση χρησιµοποιεί µέτρα για να αποδείξει ότι η σωµατική και 
ψυχολογική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η αποδέσµευση είναι σαφείς δείκτες εξουθένωσης των 
φοιτητών. Η σχέση µεταξύ φοιτητικής εξουθένωσης και κυνισµού και οι όροι κυνισµός και 
αποπροσωποποίηση συγκρίνονται για να διαφοροποιηθούν στη βάση του ορισµού τους, της λειτουργίας τους 
και της µέτρησής τους. Η αποπροσωποποίηση προσεγγίζεται ως η ψυχρή και αποµονωµένη στάση του 
φοιτητή απέναντι σε ό,τι του συµβαίνει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του πτυχίου του, στάση που 
εκφράζεται ως παθητική απόκριση. Αντίθετα, ο φοιτητικός κυνισµός εστιάζει στην ειδική επίδραση της 
κυνικής στάσης του φοιτητή απέναντι στο ακαδηµαϊκό του περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, στο 
οργανωσιακό περιβάλλον και στο κανονιστικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Η στάση του κυνισµού δε συνιστά 
παθητική απάντηση αλλά δυνατή συναισθηµατική απόκριση. Η ερµηνεία του µάλιστα συνοδεύεται από 
απελπισία, απογοήτευση, περιφρόνηση και δυσπιστία. Παρόλο που ο κυνισµός και η αποπροσωποποίηση 
έχουν κοινό παρανοµαστή την ψυχολογική απόσταση, ο κυνισµός επικεντρώνεται στο ευρύτερο πλαίσιο που 
παράγει κυνικές στάσεις ενώ η αποπροσωποποίηση στη στάση που κατευθύνεται από το στόχο στον οποίο 
κάποιος είναι αναµεµειγµένος. Επίσης, η αποπροσωποποίηση και ο κυνισµός φαίνεται να διαφέρουν ως προς 
τις λειτουργίες τους. Συγκεκριµένα, η αποπροσωποποίηση συνιστά έναν αµυντικό µηχανισµό αυξηµένης 
ψυχολογικής απόστασης από µία προβληµατική κατάσταση και συχνά προκαλεί προβλήµατα υγείας. Ο 
φοιτητικός κυνισµός αντιθέτως είναι µία αρνητική συµπεριφορά απέναντι στην εκπαιδευτική εµπειρία που 
δηµιουργείται από την αντιλαµβανόµενη δυσαρµονία µεταξύ των προσδοκιών των φοιτητών από το 
πανεπιστήµιο και του πώς αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής τους εµπειρίας, µε 
αποτέλεσµα την ασθενή ακαδηµαϊκή απόδοση, τα αρνητικά συναισθήµατα, την έλλειψη ικανοποίησης, τη 
σκόπιµη σωµατική και ψυχολογική απόσυρση και ακόµα την απόφαση εγκατάλειψης των σπουδών. Ο 
κυνισµός συνίσταται από γνωστικές και συναισθηµατικές συνιστώσες όπως επίσης και από συµπεριφορικές 
προθέσεις, (Wei, Wang, & MacDonald, 2015).  

Τα εργαλεία µέτρησης του κυνισµού και της αποπροσωποποίησης είναι ξεχωριστά και διακριτά. Η 
αποπροσωποποίηση µετράται ως µία από τις διαστάσεις της εξουθένωσης σύµφωνα µε την προσέγγιση 
Maslach & Leiter, (Leiter & Maslach, 1997). Αντίθετα οι Salanova et al. (2005) έδειξαν ότι ο κυνισµός και 
η αποπροσωποποίηση είναι διαφορετικές διαστάσεις που όµως συσχετίζονται (r2 = 0.45, p<0.01), (Salanova 
et al., 2005), (Wei et al., 2015).  

Η προσέγγιση των Salanova et al. (2005) όπως έχει αναλυθεί σε προηγούµενη ενότητα, οδήγησε στη δόµηση 
ενός τετραπαραµετρικού µοντέλου που περιλαµβάνει τον κυνισµό, την αποπροσωποποίηση, την εξάντληση 
και την αναποτελεσµατικότητα ως δοµικά στοιχεία του συνδρόµου της εξουθένωσης καθώς ο κυνισµός και 
η αποπροσωποποίηση προέκυψαν ως ξεχωριστά δοµικά στοιχεία, (Salanova et al., 2005).  

2.6 ΑΙΤΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην εξουθένωση των φοιτητών µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: προσωπικούς, κοινωνικούς και µαθησιακού περιβάλλοντος.  

2.6.1 ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Στο προσωπικό πλαίσιο έχουν αναδειχθεί τέσσερεις αγχογόνοι παράγοντες που µερικώς καθορίζουν τη 
φοιτητική εξουθένωση και σχετίζονται µε, (Lin & Huang, 2014):  
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1. δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
2. ανησυχία σχετικά µε τη µελλοντική τους εργασία και εξέλιξη, 
3. ανησυχία σχετικά µε την ακαδηµαϊκή τους επίδοση, και 
4. προσωπικός αυτοπροσδιορισµός (αρνητική αντίληψη του εαυτού, ελλιπής αυτοεπίγνωση κ.α.) 

Οι φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανήκουν σε µια κοινωνική – δηµογραφική κλίµακα όπου οι 
αγχώδεις διαταραχές είναι συνήθεις. Επίσης, η φοιτητική περίοδος εµπεριέχει απόδοση χρόνου στις 
φοιτητικές υποχρεώσεις και οικονοµικούς πόρους από τους φοιτητές χωρίς ωστόσο καµία εγγύηση 
ικανοποιητικής απόδοσης. Η πίεση που δηµιουργείται µπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της αντίληψης της 
κατάστασης στις περισσότερες πτυχές της -υγεία, σωµατική, ψυχολογική, περιβαντολλογική και κοινωνική, 
(Ribeiro et al., 2018). 

Σε προσωπικό επίπεδο στοιχεία του προσωπικού αυτοπροσδιορισµού είναι καθοριστικά για τη φοιτητική 
εξουθένωση. Χαρακτηριστικά, η αυτορρύθµιση - ικανότητα ρύθµισης των συναισθηµάτων, των σκέψεων, των 
συµπεριφορών και των πόρων του φοιτητή ως προς την αντιµετώπιση των ακαδηµαϊκών απαιτήσεων- 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη φοιτητική εξουθένωση. Η ικανότητα αυτορρύθµισης όταν υφίσταται 
στους φοιτητές οδηγεί σε αύξηση της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης συνιστώντας αποτρεπτικό παράγοντα 
εµφάνισης της φοιτητικής εξουθένωσης, (Duru, Duru, & Balkis, 2014). Επίσης, ερευνητικά έχει επιβεβαιωθεί 
ότι οι φοιτητές µε χαµηλή ικανότητα αυτοέλεγχου οδηγούνται σε εξουθένωση και σε ανεπαρκή ακαδηµαϊκά 
επιτεύγµατα, (Seibert, May, Fitzgerald, & Fincham, 2016). 

Επιπρόσθετος προσωπικός παράγοντας που επηρεάζει την φοιτητική εξουθένωση είναι η αίσθηση της 
προσωπικής αναποτελεσµατικότητας του φοιτητή. Η προσωπική αποτελεσµατικότητα σχετίζεται µε τις 
προσωπικές πεποιθήσεις ή µε την εµπιστοσύνη στην ικανότητα επίδρασης στο περιβάλλον και ελέγχου των 
πράξεων για την επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων, (H.-J. Yang, 2004). Έχει παρατηρηθεί ότι οι 
φοιτητές που έχουν υψηλή προσωπική αποτελεσµατικότητα προστατεύονται από την εµφάνιση της 
εξουθένωσης ενώ αντίθετα οι φοιτητές που δεν έχουν προσωπική αποτελεσµατικότητα οδηγούνται σε 
εξουθένωση κυρίως γιατί δε µπορούν να βρουν λύση στα προβλήµατα, (Charkhabi, Abarghuei, & Hayati, 
2013).  

Στο ίδιο πλαίσιο προστίθεται και ο παράγοντας της τελειοµανίας (perfectionism) ο οποίος καθιστά τους 
φοιτητές περισσότερο ευάλωτους στην εξουθένωση. Η φοιτητική εξουθένωση συσχετίζεται µε την αρνητική 
όψη της τελειοµανίας όταν έχει στοιχεία αυτοκριτικής στις ατέλειες και έλλειψη κινήτρων και η ακαδηµαϊκή 
δέσµευση συσχετίζεται µε τη θετική όψη της τελειοµανίας όταν έχει στοιχεία ρεαλιστικών στόχων και 
προσωπικής οργάνωσης, (Chang, Lee, Byeon, Seong, & Lee, 2016; Y. Zhang, Gan, & Cham, 2007).   

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παρατηρήσαµε σε προηγούµενη ενότητα ότι συνδέονται µε την 
εξουθένωση συνολικά ή µερικώς µε ορισµένες διαστάσεις της. Χαρακτηριστικά παρατηρείται ότι η 
εξωστρέφεια συνδέεται άµεσα τόσο µε την αποπροσωποποίηση όσο και µε τη µειωµένη προσωπική 
ολοκλήρωση ή µε τη συναισθηµατική εξάντληση και την µειωµένη προσωπική ολοκλήρωση. Στο 
ακαδηµαϊκό περιβάλλον ειδικά σε κλίµα υψηλού ανταγωνισµού οι φοιτητές µε υψηλό βαθµό ευσυνειδησίας 
-χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που έχει αναλυθεί σε προηγούµενη ενότητα- θέτουν συνήθως 
εξαιρετικά απαιτητικές προσδοκίες στους εαυτούς τους µε αποτέλεσµα να βιώνουν το σύνδροµο της 
εξουθένωσης. Εποµένως, η βαρύτητα των παραγόντων προσωπικότητας στη διαµόρφωση του συνδρόµου 
της εξουθένωσης των φοιτητών είναι άρρηκτη, (Jacobs & Dodd, 2003). 
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2.6.2 ΑΙΤΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η κοινωνική στήριξη παρέχει την αίσθηση του «ανήκειν» και οι φοιτητές την αναζητούν ιδιαίτερα κατά τη 
µετάβασή τους στην πανεπιστηµιακή ζωή προσπαθώντας έτσι να αντιµετωπίσουν τους στρεσογόνους 
παράγοντες που ενέχει, (Alarcon et al., 2011).  

Η επίδραση των κοινωνικών παραγόντων έχει τη δύναµη να επηρεάσει την εξουθένωση των φοιτητών ακόµα 
και µετά το πέρας των σπουδών τους. Συγκεκριµένα εξετάστηκε ο συσχετισµός µεταξύ των κοινωνικών 
στρατηγικών στο πανεπιστήµιο (π.χ. κοινωνική στήριξη) και της ύπαρξης του συνδρόµου της εξουθένωσης 
στα πρώτα στάδια της καριέρας των φοιτητών όπου και βρέθηκε ότι αποτρέπει την εµφάνιση του συνδρόµου 
και ενισχύει την ικανότητα προσαρµογής κατά τη µεταβατική περίοδο, (Salmela-Aro, Tolvanen, & Nurmi, 
2011).  

Η κοινωνική στήριξη έχει συνδεθεί µε χαµηλότερα επίπεδα εξουθένωσης των πρωτοετών φοιτητών. Επίσης, 
καθιστά τους φοιτητές περισσότερο δεσµευµένους στα ακαδηµαϊκά δρώµενα. Αυτό συµβαίνει γιατί µέσω της 
στήριξης διευρύνονται οι διαθέσιµοι πόροι και αντικαθίστανται οι ήδη απολεσθέντες, (Alarcon et al., 2011). 
Επιπρόσθετα, οι διαπροσωπικές φιλίες που αναπτύσσονται ιδίως τον πρώτο χρόνο φοίτησης και η ποιότητά 
τους συνιστούν σηµαντικό παράγοντα ακαδηµαϊκής προσαρµογής και µετέπειτα κοινωνικής προσαρµογής 
και µία πηγή συναισθηµατικής και πρακτικής στήριξης. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικό υπό το πρίσµα 
της οµαλής προσαρµογής των φοιτητών κατά το πρώτο έτος των σπουδών όπου η δυσκολία µετάβασης είναι 
εντονότερη και στην περίπτωση όπου διαψεύδονται οι ιδεαλιστικές προσδοκίες τους, (Buote et al., 2007). 
Επίσης, η µοναξιά συνδέεται µε την φοιτητική εξουθένωση συµβάλλοντας θετικά σε αυτήν όπως συνδέονται 
επίσης και τα χαµηλά επίπεδα κινήτρων µε την φοιτητική εξουθένωση, (Lin & Huang, 2012; Tukaev, 
Vasheka, & Dolgova, 2013).  

Το πλέγµα των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο φοίτησης συνιστά ιδιαίτερο πεδίο προβληµατισµού. Στην 
περίπτωση αυτή το κυρίαρχο βάρος το φέρει συνήθως το πλέγµα της σχέσης καθηγητή και φοιτητή καθώς 
οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις µπορεί να αποτελέσουν ισχυρή αγχογόνο πηγή και θεµελιώδες µέσο ως 
προς την αποτελεσµατικότητα της µάθησης (Ρέππα, 2009). Πρόσθετη περιοχή προβληµάτων φαίνεται να 
συνδέεται µε τις συνθήκες των σπουδών µε κυρίαρχο παράγοντα αυτόν της έλλειψης επικοινωνίας µε τους 
διδάσκοντες και σε µικρότερο βαθµό µε τη δυσκολία των µαθηµάτων, (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Δαµίγος, 
2003).  

Παραµένοντας στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων φαίνεται ότι οι φοιτητές αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα οι φοιτητές/τριες στις σχέσεις τους µε το άλλο φύλο. Μάλιστα το θέµα αυτό φαίνεται να 
απασχολεί ιδιαίτερα τους 4ετείς και τους φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο πτυχίο (Παπαδιώτη-Αθανασίου 
& Δαµίγος, 2003). Ενώ οι πρωτοετείς φοιτητές ιεραρχούν ως σηµαντικότερη πηγή στήριξης τις ήδη 
υπάρχουσες διαπροσωπικές φιλίες αλλά καθώς περνούν τα χρόνια σπουδών θεωρούν περισσότερο σηµαντικές 
τις σχέσεις µε τους συµφοιτητές τους, (Holdsworth, Turner, & Scott-Young, 2018).  

Προηγούµενες µελέτες έχουν αναδείξει ότι µεταβλητές όπως η προσωπικότητα, τα µοτίβα αντιµετώπισης 
(coping styles) και η κοινωνική στήριξη συνιστούν προβλεπτικούς παράγοντες της εξουθένωσης, (Alarcon et 
al., 2011). Είναι σαφές από τα ερευνητικά ευρήµατα ότι η κοινωνική στήριξη των φοιτητών ιδίως από τους 
φίλους -αλλά και από την οικογένεια και όποιον θεωρούν σηµαντικό- συνδέεται στενά µε τα χαµηλότερα 
επίπεδα εξουθένωσής τους. Συγκεκριµένα, η υψηλή κοινωνική υποστήριξη είναι συνυφασµένη µε το χαµηλό 
επίπεδο αποπροσωποποίησης και το υψηλό επίπεδο προσωπικής ολοκλήρωσης στους φοιτητές. Επίσης, η 
κοινωνική στήριξη στους φοιτητές φαίνεται να συνδέεται θετικά και µε τις τρεις δοµικές διαστάσεις της 
φοιτητικής εξουθένωσης και συγκεκριµένα η ισχυρότερη κοινωνική στήριξη είναι αιτιωδώς συνυφασµένη µε 
το µικρότερο επίπεδο συναισθηµατικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και τη µεγαλύτερη αίσθηση 
προσωπικής ολοκλήρωσης, (Jacobs & Dodd, 2003). 
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2.6.3 ΑΙΤΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η µετάβαση από το σχολικό περιβάλλον στο περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης επιφέρει αλλαγές σε 
κάθε τοµέα της ζωής του φοιτητή καθώς απαιτεί ακαδηµαϊκή, κοινωνική και ψυχολογική προσαρµογή στα 
νέα δεδοµένα, (Robotham & Julian, 2006). Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε όσον αφορά 
την προσαρµογή των φοιτητών στο φοιτητικό περιβάλλον ότι εµπεριέχει αλλαγές στην καθηµερινότητα των 
φοιτητών, στις διατροφικές τους συνήθειες, στο κοινωνικό, πολιτισµικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο. 
Επιπρόσθετα, η έντονη νοσταλγία του σπιτιού συνδέεται µε σηµαντικό βαθµό άγχους, κατάθλιψης και 
µοναξιάς, (Thurber & Walton, 2012). Επίσης, η σχέση του φοιτητή µε τους γονείς του επηρεάζει τις 
περισσότερες διαστάσεις της προσαρµογής του στο πανεπιστήµιο. Σε αυτό το πλαίσιο η αµοιβαία 
αλληλεπίδραση µεταξύ γονέων και φοιτητών είναι ιδιαιτέρως σηµαντική, στη βάση της συνεχούς και ανοιχτής 
επικοινωνίας, του αµοιβαίου σεβασµού στις απόψεις τους και της συζήτησης πάνω στην πανεπιστηµιακή τους 
ζωή, (Wintre & Yaffe, 2000).  

Υπάρχει όµως και µία άλλη διάσταση της µετάβασης που είναι επίσης σηµαντική στο πλαίσιο της 
εξουθένωσης παρέχοντας µάλιστα απώτερη χρονικά επίπτωση στη µετέπειτα ζωή του ατόµου. Συγκεκριµένα, 
η µετάβαση από την ακαδηµαϊκή περίοδο στην επόµενη φάση της εργασιακής ζωής -όπου οι νέοι πρέπει να 
πάρουν σηµαντικές αποφάσεις όπως αν θα επαναπατριστούν ή αν θα παραµείνουν στον τόπο φοίτησης, 
εργασιακός βίος, δηµιουργία οικογένειας και ανάληψη οικονοµικών ευθυνών- έχει ως συνέπεια την πρόκληση 
έντονου άγχους, συναισθηµατικής ανισορροπίας και καταστάσεων κατάθλιψης, (Moreira & Furegato, 2013). 

Η επίδραση του περιβάλλοντος στην εξουθένωση των φοιτητών είναι καταλυτική µε κύρια βάση την έλλειψη 
ισορροπίας. Οι απαιτήσεις στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον είναι εξαιρετικά υψηλές, οι στρεσογόνοι παράγοντες 
συνήθως χρόνιοι ως προς τη φύση τους ενώ οι πόροι για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις συχνά ανεπαρκείς. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται και σχηµατίζουν την εικόνα ενός ακαδηµαϊκού πλαισίου όπου 
ενυπάρχουν ταυτόχρονα η συναισθηµατική ένταση και οι µη ρεαλιστικές προσδοκίες. Ακολούθως, οι 
«απαιτήσεις» σε συνδυασµό µε την υπερβολική «σύγκρουση» µπορούν να οδηγήσουν σε εξουθένωση. Ως εκ 
τούτου, το ακαδηµαϊκό περιβάλλον διαµορφώνεται από ποικίλους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς 
παράγοντες που αυτοµάτως µετατρέπουν την οργανωσιακή κουλτούρα του σε στρεσογόνα, (Christina 
Maslach & Goldberg, 1998). Υπό αυτή την έννοια, το κλίµα και η δοµή του εκπαιδευτικού ιδρύµατος 
συνιστούν σηµαντικές πηγές φοιτητικού άγχους. Παραδείγµατος χάριν, όταν το κλίµα είναι ανταγωνιστικό 
και µικροπολιτικής φύσης οι φοιτητές συνήθως αισθάνονται παρείσακτοι στις υπηρεσίες - διαδικασίες του 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος και διστακτικοί να επικοινωνήσουν τα ζητήµατά τους, (Ρέππα, 2009). 

Αναφορικά στη σχέση φοιτητή και πανεπιστηµίου το κυρίαρχο πρόβληµα φαίνεται να αποτελεί η σχολή 
φοίτησης διότι ένας µεγάλος αριθµός ιδιαίτερα πρωτοετών φοιτητών/τριών συχνά δηλώνουν ότι θα ήθελαν 
να φοιτούν σε διαφορετικό τµήµα ή σχολή ή Πανεπιστήµιο. Το σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων στη χώρα 
µας πέρα από το αυξηµένο άγχος και την οικονοµική πίεση που δηµιουργεί στις οικογένειες των υποψηφίων 
φοιτητών/τριών συντείνει στην καλλιέργεια της µοναχικότητας και του ανταγωνισµού και δεν επιτρέπει πάντα 
στους φοιτητές να φοιτούν σε σχολές της επιλογής τους (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Δαµίγος, 2003).  

Επιπρόσθετο αίτιο που απαντάται σε ορισµένους φοιτητές αποτελεί η «σύγκρουση του φοιτητικού ρόλου» 
δηλαδή η κατάσταση αντικρουόµενων ρόλων την οποία µπορεί να βιώσει ο φοιτητής εξαιτίας των 
αντιµαχόµενων απαιτήσεων µεταξύ των φοιτητικού, εργασιακού και του κοινωνικού του ρόλου. 
Παραδείγµατος χάριν, πολλές φορές αναγκάζεται το φοιτητικό κοινό να µεταθέσει την ακαδηµαϊκή µελέτη 
εξαιτίας άλλων απαιτήσεων ή άλλων προσδοκιών ή ακόµα σε βάρος του οικογενειακού του ρόλου στην 
περίπτωση της µετακύλησης της µελέτης στο σπίτι (Ρέππα, 2009).  

Η ανάπτυξη της σταδιοδροµίας, ο φόβος διακοπής των σπουδών και της µη αποδοχής του τίτλου στο πλαίσιο 
της εργασιακής εξέλιξης συνιστούν επιπρόσθετα αίτια έντονου φοιτητικού άγχους (Ρέππα, 2009). 
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Προβλήµατα όπως η έλλειψη επικοινωνίας, ο έλεγχος, η παρέµβαση στην προσωπική τους ζωή και η 
υπερπροστατευτικότητα από την οικογένεια αποτελούν πηγές φοιτητικού άγχους. Οι παράγοντες αυτοί σε 
συνδυασµό µε την έµφαση που δίνει ειδικά η ελληνική οικογένεια στην επιτυχία και εποµένως η πίεση που 
ασκεί προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να αιτιολογήσει την ύπαρξη έντονων αγχογόνων προβληµατισµών 
στους φοιτητές. Φαίνεται επίσης ότι οι γονείς προσπαθούν να ελέγχουν τους φοιτητές για τις σπουδές τους 
και για πολλά θέµατα της προσωπικής τους ζωής µε τρόπο που δε δηµιουργεί το πλαίσιο µιας 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας γονέα παιδιού (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Δαµίγος, 2003). 

Στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος ο ακαδηµαϊκός φόρτος εργασίας αναγνωρίζεται ως ο 
σηµαντικότερος συντελεστής στη φοιτητική εξουθένωση ακολουθούµενος από επιδράσεις εκτός 
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και την έλλειψη κινήτρων, (Cushman & West, 2006). Οι περισσότεροι 
ερευνητές που έχουν εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στο φόρτο εργασίας και στην εξουθένωση έχουν επικυρώσει 
θετικό συσχετισµό µε µεγαλύτερο φόρτο εργασίας να σχετίζεται µε υψηλότερο βαθµό εξουθένωσης. 
Ωστόσο, βάσει άλλων ερευνών η σχέση αυτή περιορίζεται µόνο µεταξύ φοιτητικού φόρτου εργασίας και 
συναισθηµατικής εξάντλησης. Ίσως τελικά η υποκειµενική αντίληψη και απόκριση στο φόρτο εργασίας είναι 
που συµβάλει στην κατάσταση της εξουθένωσης από ό,τι ο πραγµατικός φοιτητικός φόρτος εργασίας, (Jacobs 
& Dodd, 2003). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της µελέτης της Meriläinen (2014) αµφισβητούν την απλή, 
άµεση σχέση µεταξύ του ακαδηµαϊκού φόρτου εργασίας και της εξουθένωσης βρίσκοντας µια ισχυρή 
αρνητική συσχέτιση µεταξύ της εξουθένωσης και της κινητοποίησης για ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα που 
επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ της αντιλαµβανόµενης σηµασίας της ζωής, του περιβάλλοντος 
διδασκαλίας-µάθησης και του αντιληπτού φόρτου εργασίας, (Meriläinen, 2014). 

Στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος έχει αναδειχθεί ότι οι φοιτητές βιώνουν συχνά αγχογόνους 
παράγοντες όπως ενδεικτικά αυξηµένες ακαδηµαϊκά απαιτήσεις, πίεση µέσω της αύξησης του ακαδηµαϊκού 
φόρτου, προθεσµίες παράδοσης εργασιών και αξιολογήσεις, οικονοµικές πιέσεις και την αγωνία της 
µελλοντικής καριέρας τους, (Robotham & Julian, 2006).  

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας των εξετάσεων και της απόκτησης του πτυχίου δεσπόζουν 
δοµηµένες υποχρεωτικές δραστηριότητες όπως η υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων και η εκπόνηση 
εργασιών που ενισχύουν το στρες σε ορισµένους φοιτητές, οδηγώντας τους είτε σε κατάθλιψη είτε σε 
εξουθένωση, (Salanova, Schaufeli, Martínez, & Bresó, 2010). Ακόµη, η αυστηρότητα των κανόνων και των 
δοµών, η διεπιστηµονική αντιπαλότητα και η απόκλιση µεταξύ θεωρητικής προσέγγισης του γνωστικού 
αντικειµένου και της πρακτικής άσκησης αποτελούν επιπρόσθετους παράγοντες ώθησης της εξουθένωσης, 
(Mrayyan & Acorn, 2004).  

Πέραν των κλασσικών στρεσογόνων παραγόντων υπάρχει και µία άλλη κατηγορία παραγόντων που µπορεί 
να απαντάται στο φοιτητικό πληθυσµό και έχει να κάνει µε τα καθήκοντα που τα άτοµα αισθάνονται ότι δεν 
θα έπρεπε να τα αναλάβουν καθώς είναι ακατάλληλα για το ρόλο τους γνωστά ως ‘illegitimate tasks’. Οι 
φοιτητές συχνά λαµβάνουν ακαδηµαϊκά καθήκοντα από τους καθηγητές τους µερικά από τα οποία τα 
εκλαµβάνουν ως άδικα ή επιθετικά και ακατάλληλα για τη διαδικασία µάθησης επηρεάζοντας την ευηµερία 
τους και κλονίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα. Παραδείγµατα ‘illegitimate tasks’ αποτελούν η ανάθεση 
εργασίας για την οποία ο φοιτητής δεν είναι προετοιµασµένος έχοντας ανεπαρκή καθοδήγηση -όταν το θέµα 
δεν έχει διδαχτεί ή επεξηγηθεί-, όταν η εργασία είναι υποτυπώδης που εκλαµβάνεται ως χάσιµο χρόνου και 
ενέργειας, και όταν οι εργασίες που ανατίθενται δεν συνάδουν µε τους µαθησιακούς στόχους και εποµένως 
εκλαµβάνονται από το φοιτητή ως περιττές. Επίσης, ο φοιτητής µπορεί να εκλάβει ως «illegitimate task» το 
ίδιο το µαθησιακό περιβάλλον το οποίο κοινωνεί εφόσον οι κανόνες εκλαµβάνονται ως αδικαιολόγητα 
περιοριστικοί. Τα καθήκοντα που περιεγράφηκαν προηγουµένως και που γίνονται αντιληπτά ως επιθετικά ή 
περιττά από τους φοιτητές απαιτούν ψυχική και συναισθηµατική προσπάθεια η οποία καταλήγει σε 
συναισθηµατική εξάντληση. Επίσης, τα καθήκοντα αυτά συνδέονται αρνητικά µε την φοιτητική ικανοποίηση 
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καθώς από τη φύση τους µειώνουν την αποτελεσµατικότητα του φοιτητή για την πραγµάτωση των επιθυµητών 
µαθησιακών αποτελεσµάτων, (Fila & Eatough, 2018). 

Η ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν ή επιβαρύνουν το σύνδροµο της εξουθένωσης είναι σηµαντική 
προκειµένου να βελτιώνονται οι τρόποι αντιµετώπισης και να εξελίσσονται οι αποτρεπτικοί µηχανισµοί της 
φοιτητικής εξουθένωσης, (Jacobs & Dodd, 2003). 

2.7 ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Με βάση τη θεωρία διατήρησης των πόρων στην µελέτη της φοιτητικής εξουθένωσης, η απώλεια ή η απειλή 
απώλειας των πόρων αντιµετωπίζεται µέσω τριών καταστάσεων: α) όταν οι πόροι απειλούνται δηλαδή όταν 
οι φοιτητές βαθµολογούνται µε χαµηλό βαθµό οπότε και είναι πιθανή η απώλεια αυτοεκτίµησης µε συνέπεια 
να βιώσουν άγχος, β) όταν υπάρχει πραγµατική απώλεια πόρων όπως όταν δεν υπάρχει ο χρόνος για να 
ολοκληρώσουν οι φοιτητές τις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις οπότε και η κατάσταση εκλαµβάνεται ως 
αγχωτική, και γ) όταν επενδύονται πόροι και δεν υπάρχει κέρδος πόρων όπως όταν οι φοιτητές επενδύουν 
χρόνο στη µελέτη χωρίς ωστόσο να βλέπουν βελτίωση στο µέσο όρο βαθµολογίας οπότε και βιώνουν άγχος, 
(Alarcon et al., 2011). 

Ωστόσο στην έρευνα των Alarcon et al. (2011) βρέθηκε ότι οι απαιτήσεις διαµεσολαβούν µερικώς τη σχέση 
µεταξύ του χαρακτηριστικού προσωπικότητας των φοιτητών «ευσυνειδησία» και των στρατηγικών 
αντιµετώπισης της εξουθένωσης. Οι απαιτήσεις δεν φαίνεται να συνδέονται µε την κοινωνική στήριξη αλλά 
αντίθετα η κοινωνική στήριξη να εµφανίζει έναν άµεσο συσχετισµό µε την ικανότητα των φοιτητών 
αντιµετώπισης των προβληµάτων. Επιπρόσθετα, η αντιµετώπιση των προβληµάτων διαµεσολαβεί στη σχέση 
µεταξύ των απαιτήσεων και των αποτελεσµατικών εκροών στο πλαίσιο της εξουθένωσης και της δέσµευσης 
των φοιτητών, (Alarcon et al., 2011). 

Σύµφωνα µε τους Simha, F. Elloy, & Huang (2014) η θεωρία διατήρησης των πόρων υπογραµµίζει ότι οι 
κυνικές συµπεριφορές λειτουργούν προστατευτικά έναντι της περαιτέρω απώλειας των πόρων κατά το βίωµα 
του συνδρόµου της εξουθένωσης οπότε και παρεµποδίζεται η επένδυση περισσότερης ενέργειας, (Simha, F. 
Elloy, & Huang, 2014). Επίσης, στο πλαίσιο της θεωρίας διατήρησης των πόρων η εξουθένωση των φοιτητών 
ανακύπτει από τις υψηλές απαιτήσεις των µαθηµάτων, (Schaufeli, Martínez, et al., 2002) ή από τα αρνητικά 
πιστεύω και στάσεις των φοιτητών, (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

Επιπροσθέτως, η ικανότητα συνεργασίας των φοιτητών σε οµάδες είναι σηµαντική και η κρισιµότητα έγκειται 
στην επιρροή των οφελών που αποκοµίζουν οι φοιτητές από την επικοδοµοιτική συνεργασία τους µε τους 
ακαδηµαϊκούς παράγοντες -καθηγητές και συµφοιτητές τους- (Bentley & Warwick, 2013) όπως ενδεικτικά 
η µείωση φόρτου εργασίας, η διευρυµένη πληροφόρηση, η διαπροσωπική και διαπολιτισµική επικοινωνία, η 
κατανόηση και µάθηση από τους άλλους, η αύξηση της αυτοπεποίθησης, η διαχείριση χρόνου και η 
ακαδηµαϊκή ανάπτυξη. Η δηµιουργία ισχυρότερων βαθµών κατανόησης απαιτεί από τους φοιτητές να 
µπορούν να συνεργάζονται και έτσι να µπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες χρήσιµες για 
µελλοντική µελέτη και εργασιακή δραστηριότητα (Goold, Craig, & Coldwell, 2008).  

Η βιωσιµότητα της οµάδας έχει σχέση µε ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας -εξωστρέφεια και 
συναισθηµατική σταθερότητα- λόγω της σύνδεσής τους µε την κοινωνική συνοχή. Παραδείγµατος χάριν, ένα 
µέλος της οµάδας που διακρίνεται από δυσλειτουργικά διαπροσωπικά χαρακτηριστικά µπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τις διαδικασίες και τις επιδόσεις συνολικά της οµάδας. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 
δυσµενές όταν σχετίζεται µε χαµηλότερες επιδόσεις, λιγότερη συνοχή, περισσότερες συγκρούσεις, λιγότερη 
ανοικτή επικοινωνία και ασθενέστερη κατανοµή του φόρτου εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται 
η δυνητικά ισχυρή επίδραση που µπορεί να έχει ένα άτοµο στη συνολική απόδοση της οµάδας (Barrick, 
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Stewart, Neubert, & Mount, 1998) και η σηµαντικότητα αξιολόγησης συγκεκριµένων παραµέτρων ως 
κίνητρα για την ανάµειξη στην οµάδα και την κινητοποίηση των φοιτητών, (Watts & Robertson, 2011). 

2.8 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

2.8.1 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Οι µελέτες πάνω στην συµπτωµατολογία των φοιτητών που βιώνουν ή βρίσκονται σε κίνδυνο εξουθένωσης 
δείχνουν συνήθως συσχετίσεις µε υπνηλία, χαµηλή ποιότητα ύπνου, χαµηλές τιµές ψυχικών αντοχών, 
κούραση, ευερεθιστότητα, µειωµένη προσοχή, κατώτερη συγκέντρωση, υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και 
υιοθέτηση στρατηγικών αναποτελεσµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων. Ενδεικτικά, σε έρευνα 2609 
φοιτητών ιατρικής διαπιστώθηκε ότι συγκεκριµένα η κατάθλιψη αποτελεί σοβαρό πρόβληµα µε αυξανόµενη 
παρουσία, συσχετισµένο µε τις αγωνίες που βασανίζουν τους φοιτητές. (Ribeiro et al., 2018) 

Η καταθλιπτική συµπτωµατολογία που παρατηρείται βάση ερευνών στους φοιτητές δεν αφορά κλινικά 
διαµορφωµένες περιπτώσεις αλλά συµπτώµατα περιστασιακά. Φαίνεται µάλιστα ότι συνδέονται µε 
συναισθήµατα αποθάρρυνσης, απώλειας και έλλειψης ανταµοιβής. Γενικά τα πολύ µεγάλα ποσοστά 
ψυχοπαθολογικών συµπτωµάτων που ανιχνεύονται σε διάφορες κλίµακες σε επιδηµιολογικές έρευνες, 
προβληµατίζουν ως προς το κατά πόσον οι καταστάσεις αυτές είναι αυτό που αποκαλείται «ψυχική 
αρρώστια». Όπως αναφέρουν οι Link & Dohrenwend η κατάσταση αυτή µπορεί να ερµηνευτεί στη βάση 
των συναισθηµάτων απόγνωσης, εγκατάλειψης, απώλειας ελπίδας, άγχους δηλαδή συναισθήµατα που 
δηµιουργούν µια κατάσταση που ο Frank αποκαλεί απώλεια ηθικού, ηττοπάθεια και αποθάρρυνση, 
(Μαδιανός, 2000). 

2.8.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Η φοιτητική εξουθένωση παρουσιάζει συνέπειες ειδικές στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον όπως η αύξηση της 
απουσίας, η µείωση των κινήτρων για να ικανοποιούνται οι ακαδηµαϊκές απαιτήσεις και η αύξηση του 
ποσοστού εγκατάλειψης των σπουδών, (Cazan & Năstasă, 2015; H.-J. Yang & Farn, 2005).  

Πληθώρα µελετών έχουν αναδείξει τον υψηλό κίνδυνο εξουθένωσης ανάµεσα στους φοιτητές, (Alarcon et al., 
2011; Dyrbye et al., 2010; Schaufeli, Martínez, et al., 2002). Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται απώτερα µε 
µειωµένη ακαδηµαϊκή απόδοση, χαµηλή προσωπική ολοκλήρωση, αντιλαµβανόµενο φόρτο εργασίας, 
µειωµένη ικανότητα αντιµετώπισης των προβληµάτων ακόµα και αυτοκτονικούς ιδεασµούς, (Portoghese et 
al., 2018). Ακόµη, ο ισχυρισµός ότι η µετέπειτα εργασιακή εξουθένωση έχει τις ρίζες της στη εξουθένωση 
του ατόµου όντας ακόµα φοιτητής ενισχύει την κρισιµότητα του φαινοµένου, (Dyrbye et al., 2006). Επίσης, 
η εξουθένωση παρουσιάζει αρνητική επίδραση στις σχέσεις των φοιτητών µε τους καθηγητές τους, τους 
συµφοιτητές τους και το πανεπιστηµιακό ίδρυµα, (Lin & Huang, 2014).  

Η επίδραση της φοιτητικής εξουθένωσης στην ακαδηµαϊκή απόδοση των φοιτητών προσεγγίζεται 
διαφορετικά από τους ερευνητές. Συγκεκριµένα, ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχει µία ήπια 
συσχέτιση µεταξύ της εξουθένωσης των φοιτητών και της µειωµένης ακαδηµαϊκής τους απόδοσης, (Schaufeli, 
Martínez, et al., 2002), ενώ άλλοι υποστηρίζουν την ύπαρξη ισχυρού αρνητικού συσχετισµού µεταξύ της 
φοιτητικής εξουθένωσης και της ακαδηµαϊκής απόδοσης, (H.-J. Yang, 2004). Άλλες µελέτες αναδεικνύουν 
τη φοιτητική εξουθένωση ως έναν µη σηµαντικό παράγοντα στην ακαδηµαϊκή απόδοση ή ως έναν ασαφή 
παράγοντα επίδρασης, (Salanova et al., 2010). 
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Σύµφωνα µε έρευνες οι φοιτητές προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήµατα στο πλαίσιο της 
φοιτητικής ζωής τους και προκειµένου να ενσωµατωθούν κοινωνικά υιοθετούν συµπεριφορές όπως η 
κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, (Mobach & Macaskill, 2011). Επίσης, λόγω της νοσταλγίας του σπιτιού και 
της προσαρµογής στο καινούριο περιβάλλον οι φοιτητές προκειµένου να τα ξεπεράσουν συχνά εισάγουν στη 
φοιτητική τους ζωή ακατάλληλες συµπεριφορές όπως οι προαναφερθείσες, (Thurber & Walton, 2012).  

Προσπαθώντας γενικώς τα άτοµα και ειδικώς οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις συναισθηµατικές απαιτήσεις 
της εργασίας τους µπορεί να οδηγηθούν σε συναισθηµατική εξάντληση. Ως τρόπο αυτοπροστασίας µπορεί 
να εκδηλώσουν συναισθηµατική αποστασιοποίηση από τους άλλους στην προσπάθειά τους να 
«εξοικονοµήσουν» συναισθηµατική ενέργεια επιλέγοντας να µην την επενδύουν σε διαπροσωπικές σχέσεις. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η αντιµετώπιση των άλλων σαν «απρόσωπα αντικείµενα» είναι πιθανή συµπεριφορική 
τους εκδήλωση. Κατ’ επέκταση, ο συνδυασµός της συναισθηµατικής εξάντλησης και της 
αποπροσωποποίησης µπορεί να δώσει γένεση ή να τροφοδοτήσει συναισθήµατα µειωµένης προσωπικής 
ολοκλήρωσης (Kinman, 2014).  

2.9 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Όπως µπορεί να διαπιστωθεί υπάρχουν βασικοί λόγοι εστίασης του ενδιαφέροντος στο φαινόµενο της 
εξουθένωσης των φοιτητών και εποµένως στρατηγικού προσανατολισµού των παρεµβάσεων. 

Επειδή επιπλέον των παραπάνω συνεπειών υφίσταται και ο σοβαρός κίνδυνος διακοπής/µη ολοκλήρωσης 
των σπουδών φοίτησης, η έρευνα έχει προτείνει ως τρόπο αντιµετώπισης τη δέσµευση των φοιτητών µε στόχο 
τη µείωση της φοιτητικής εξουθένωσης. Ο γνώµονας είναι ότι βάσει ερευνητικών πορισµάτων αναδεικνύεται 
έντονος συσχετισµός µεταξύ της φοιτητικής εξουθένωσης και της παραίτησης από τις σπουδές, βάσει ερευνών 
διαπιστώνεται η σηµαντικότητα ενσωµάτωσης κατάλληλων τρόπων αντιµετώπισης της εξουθένωσης µέσα στα 
πλαίσια του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και της διδασκαλίας των φοιτητών προκειµένου να υιοθετήσουν 
στρατηγικές αντιµετώπισης που αυξάνουν τη δέσµευση και µειώνουν την εξουθένωση, (Alarcon et al., 2011). 
Με γνώµονα την ακαδηµαϊκή δέσµευση είναι επίσης σηµαντικό να επιτυγχάνεται η προαγωγή της οµαδικής 
εργασίας µέσω της αποτελεσµατικής ηγεσίας που να µπορεί να ενισχύει τη δέσµευση των µελών, να 
ενθαρρύνει το µοίρασµα των θετικών εµπειριών και να περιορίζει την ανταλλαγή κυνικών και αρνητικών 
συµπεριφορών στα πλαίσια συναναστροφής των µελών. Η λειτουργία των φοιτητών σε οµάδες είναι συνήθης 
ακαδηµαϊκή κατάσταση οπότε είναι σηµαντικό να αναβαθµίζεται το ηθικό των φοιτητικών οµάδων, να 
ενισχύεται το κίνητρο της συνεργασίας τους όπως επίσης και να καλλιεργείται το βίωµα θετικών ακαδηµαϊκών 
εµπειριών που ενέχουν ικανοποίηση, ενθουσιασµό και δέσµευση µεταδιδόµενο σε όλα τα µέλη της οµάδας. 
(Bakker et al., 2006).  

Επειδή οι φοιτητές θεωρούν το κοινωνικό περιβάλλον ως µία πηγή πίεσης αλλά και στήριξης ταυτόχρονα 
είναι σηµαντικό να καλλιεργούνται οι ικανότητες της αυτοπειθαρχίας, της κινητοποίησης και της εµπειρικής 
µάθησης στο πλαίσιο ικανοποίησης των ακαδηµαϊκών προκλήσεων. Η αυτονοµία µάθησης που άλλωστε 
αναµένεται από τους φοιτητές που εισέρχονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αναπτύσσεται µέσω 
ικανοτήτων που διευκολύνουν την ανεξαρτησία της µάθησης παρά τη µετάδοση µεθόδων. Υπό αυτήν την 
έννοια, είναι σηµαντικό να εφαρµόζονται παρεµβάσεις ιδιαίτερα στους πρωτοετείς φοιτητές µε στόχο την 
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους καθώς αυτό θα επιφέρει αύξηση της αυτοαποτελεσµατικότητας τους, της 
αυτοεκτίµησής τους και της αυτόνοµης µάθησης, (Denovan & Macaskill, 2013). Είναι σηµαντική η 
καλλιέργεια στους φοιτητές της ικανότητας µετασχηµατισµού των αντιλαµβανόµενων απαιτήσεων ως 
προκλήσεων παρά ως απειλών και συγκεκριµένα έχει αποδειχθεί ότι η ενσωµάτωση στρατηγικών που 
εντείνουν την αυτοπειθαρχία, τη ρύθµιση των προτεραιοτήτων και την προσαρµογή στους στόχους µπορούν 
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να ενδυναµώνουν τους ψυχολογικούς πόρους του φοιτητή στο πλαίσιο της επίτευξης των ακαδηµαϊκών 
στόχων, (Ortega-Maldonado & Salanova, 2018). 

Επίσης, είναι σηµαντικό να υπάρχει συµβουλευτική καθοδήγηση και οι καθηγητές να αντιλαµβάνονται τη 
φοιτητική εξουθένωση, (Lin & Huang, 2014). Όπως περιεγράφηκε το ακαδηµαϊκό µαθησιακό περιβάλλον 
επηρεάζει την κινητοποίηση επίτευξης των µαθησιακών στόχων των φοιτητών είναι σηµαντικό οι καθηγητές 
να κατανοούν την φοιτητική εξουθένωση συσχετιζόµενη µε τη µάθηση και το πώς η διδασκαλία και οι 
συνολικές παιδαγωγικές αποφάσεις συνδέονται µε το άγχος των φοιτητών, µε στόχο την στήριξη της 
αντίληψης των φοιτητών ότι είναι επαρκείς και την αύξηση της κινητοποίησης και της ευηµερίας τους, 
(Meriläinen, 2014). Επιπροσθέτως, είναι σηµαντικό να υπάρχει στήριξη από τους καθηγητές διαµέσου της 
ανάπτυξης και δηµιουργίας σχέσης εµπιστοσύνης στα πλαίσια ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού 
µαθησιακού περιβάλλοντος που διέπεται από αποδοχή και δυνατότητες ανάπτυξης κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων. Ακολούθως οδηγεί σε άµβλυνση των αρνητικών συναισθηµάτων και του άγχους καθώς οι 
φοιτητές αισθάνονται ενθάρρυνση και όχι φόβο αρνητικής κρίσης που επακολούθως επιφέρει χαµηλότερα 
επίπεδα εξουθένωσης, (Karimi & Fallah, 2019). Επίσης, όταν οι καθηγητές απονέµουν «δικαιοσύνη» δηλαδή 
σχεδιάζουν διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες και όταν αλληλοεπιδρούν ισότιµα µε τους φοιτητές τότε 
δηµιουργούνται οι συνθήκες υψηλότερης ακαδηµαϊκής απόδοσης (Uludag & Yaratan, 2013). Οµοίως, η 
καλή σχέση των φοιτητών µε τους καθηγητές τους ενθαρρύνει την αυτονοµία τους, αποσαφηνίζει τι 
αναµένεται από το ρόλο τους και βοηθάει τους φοιτητές στα πλαίσια του αυτοπροσδιορισµού τους, 
(Backović, Ilić Živojinović, Maksimović, & Maksimović, 2012). 

Αν λάβουµε υπόψη ότι η κατάκτηση της γνώσης που διδάσκεται στο πανεπιστήµιο αποτελεί τον κύριο στόχο 
των φοιτητών και η επικοινωνία µε τους διδάσκοντες καθορίζει τη συναισθηµατική στάση των φοιτητών προς 
το γνωστικό αντικείµενο, τον εαυτό τους και την αυτοεκτίµηση τους τότε κατανοούµε ότι η εξασφάλιση των 
συνθηκών για καλύτερη επικοινωνία µε τους διδάσκοντες µπορεί να αποτελέσει βασικό µέληµα της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας, (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Δαµίγος, 2003). 

Στο πλαίσιο της µεταβατικής περιόδου των φοιτητών γίνεται αντιληπτό ότι µηχανισµοί που διευκολύνουν 
την οµαλή προσαρµογή τους στη φοιτητική ζωή είναι σηµαντικό να ενεργοποιούνται µε στόχο την αποφυγή 
του συνδρόµου της εξουθένωσης. Υπό αυτή την έννοια, οι Lee et all. (2000) προτείνουν την πληροφόρηση 
των φοιτητών πριν ακόµα την εγγραφή τους και κατά τη διάρκεια προγραµµάτων εκπαιδευτικού 
προσανατολισµού σχετικά µε το τι να περιµένουν στο πανεπιστήµιο, (Gary Lee, Jolly, Kench, & Gelonesi, 
2000). 

Επιπρόσθετα, κρίνεται σηµαντικό να υπάρχει συµβουλευτική στήριξη στους φοιτητές για θέµατα ψυχικής 
υγείας. Ο Julal (2016) διερεύνησε τη χρήση πανεπιστηµιακών υπηρεσιών υποστήριξης από φοιτητές του 
πρώτου έτους και διαπίστωσε ότι η αντίληψη των φοιτητών σχετικά µε την κοινωνική στήριξη που τους 
διατίθεται έπαιξε ρόλο στην αναζήτηση βοήθειας. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές µε περισσότερο αντιληπτή 
υποστήριξη στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους χρησιµοποίησαν λιγότερες φοιτητικές υπηρεσίες κατά τη 
διάρκεια του από ότι οι φοιτητές µε χαµηλότερα επίπεδα συµβουλευτικής ακαδηµαϊκής υποστήριξης, (Julal, 
2016). Στην ίδια επιχειρηµατολογία, ο ρόλος της αυτεπίγνωσης και της κοινωνικής στήριξης είναι σηµαντικός 
και έχει προσδιοριστεί ως στρατηγική αντιµετώπισης µαζί µε τη διατήρηση ισορροπίας σπιτιού και εργασίας, 
(Arman, Hammarqvist, & Rehnsfeldt, 2011). 

Επιπρόσθετα, η επικοινωνία αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα πρόληψης αλλά και αναχαίτισης της 
εξουθένωσης γιατί αυξάνει την επίγνωση των επίφοβων παραγόντων και τους τρόπους αντιµετώπισης της. 
Ακόµα, µέσω της επικοινωνίας η εξουθένωση µπορεί να αναχαιτιστεί στα πρώιµα στάδια βοηθώντας τα 
άτοµα να επανενταχτούν στο περιβάλλον. Τα περισσότερα άτοµα δεν έχουν επίγνωση της εξουθένωσης 
εξαρχής και εποµένως δεν µπορούν να το επικοινωνήσουν στους άλλους οπότε και οι παρεµβάσεις που 
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ενθαρρύνουν την αυτεπίγνωση και την κατανόηση του πλαισίου της εξουθένωσης είναι σηµαντικές, (Karl & 
Fischer, 2013). 

Με δεδοµένο τη σηµαντικότητα της επικοινωνίας οι συµβουλευτικές υπηρεσίες για τους φοιτητές µπορούν 
να συλλέγουν πληροφόρηση πάνω στο σύνδροµο της εξουθένωσης, να παρέχουν συµβουλευτική στο ζήτηµα 
του συνδρόµου και να είναι ενήµερες για το κατά πόσο οι φοιτητές αναγνωρίζουν και τους απευθύνουν το 
σύνδροµο της εξουθένωσης. Για παράδειγµα µπορεί µέσω σύγχρονης (online) πρόσβασης στους φοιτητές 
να προωθείται πληροφόρηση σχετικά µε την ισορροπία µεταξύ ακαδηµαϊκής και προσωπικής ζωής και για 
το σύνδροµο της εξουθένωσης, (Παπαδιώτη-Αθανασίου & Δαµίγος, 2003). Στην ίδια επιχειρηµατολογία, 
είναι σηµαντικό τα πανεπιστήµια να συλλέγουν χρήσιµη πληροφόρηση πάνω στον τρόπο που οι φοιτητές 
τους αντιλαµβάνονται τη συνολική εκπαιδευτική τους εµπειρία για να προλάβουν αλλαγές στις αντιλήψεις των 
φοιτητών, (C. Duque, 2011). 

Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τα συναισθήµατα των φοιτητών 
προκειµένου να γίνουν περισσότερο δραστικές παρεµβάσεις σε επίπεδο εκπαίδευσης και συµβουλευτικής. 
Οµοίως πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι ιδιαίτερες ανάγκες που απορρέουν από το γεγονός ότι η 
φοιτητική περίοδος είναι µια κρίσιµη µεταβατική περίοδος κατά την οποία πραγµατοποιείται 
αναδιαπραγµάτευση της ταυτότητας των νέων ατόµων όσο και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που συνδέονται 
τόσο µε την επιτυχή ή µη επιτυχή έκβαση των σπουδών τους όσο και µε την οµαλή προσαρµογή τους 
(Ανδρέου, 2007).  

Στο ίδιο πλαίσιο σκέψης είναι σηµαντικό να καλλιεργούνται και οι προσωπικές δεξιότητες του φοιτητή µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας καθώς όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα η 
σύνδεσή τους µε το σύνδροµο της εξουθένωσης είναι άρρηκτη. Μια πρακτική εφαρµογή και µε βάση το 
δεδοµένο του θετικού συσχετισµού ανάµεσα στην εξωστρέφεια -χαρακτηριστικό της προσωπικότητας- και 
στην προσωπική ολοκλήρωση θα µπορούσε να είναι η δόµηση εξωακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων υπό την 
αιγίδα του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάµειξη σε τέτοιες δραστηριότητες θα 
µπορούσε να προάγει τα συναισθήµατα επίτευξης και αξίας του εαυτού, να µειώσει τη συναισθηµατική 
εξάντληση και να λειτουργεί προστατευτικά από το σύνδροµο της, (Jacobs & Dodd, 2003). 

Το ζήτηµα των συναισθηµάτων στον εργασιακό χώρο τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη προσοχή. Υπό 
αυτή την έννοια, η σπουδαιότητα των συναισθηµάτων έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και σε ερευνητικό 
επίπεδο. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι τα θετικά συναισθήµατα ενισχύουν την ανάµειξη, την 
αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας (Cubukcu, 2013; Ketonen & Lonka, 2012).  

Η θετική επίδραση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως προς την ακαδηµαϊκή επιτυχία των φοιτητών έχει 
αναδειχθεί ενδελεχώς στη βιβλιογραφία, όπως ενδεικτικά στην έρευνα των Nasir & Masrur (2010), οπότε 
γίνεται αντιληπτό ότι οι ακαδηµαϊκές δοµές προκειµένου να πετύχουν καλύτερα ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα 
σε επίπεδο απόδοσης και υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας του φοιτητή καλό είναι να δώσουν έµφαση 
στην δυνατότητα επίδρασης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη διαδραµατίζει 
πολύ σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία υγιούς µαθησιακού περιβάλλοντος στην τάξη, αναπτύσσοντας θετικές 
διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών αλλά και µεταξύ τους. Επίσης, διευκολύνει 
τη διαδικασία µάθησης πυροδοτώντας την ενέργεια των θετικών συναισθηµάτων και ελέγχοντας τις 
αντίστροφες επιδράσεις των αρνητικών. Άρα είναι σηµαντικό να µεριµνάται ο εφοδιασµός των φοιτητών µε 
συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες, χρήσιµες κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής αλλά και 
της µετέπειτα -αποτελεσµατική οµαδική εργασία, ηγεσία, θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, επίτευξη στόχων 
και διοίκηση-, (Nasir & Masrur, 2010). Η έρευνα των Cazan & Năstasă (2015) προτείνει σε πρακτικό 
επίπεδο την εφαρµογή προγραµµάτων µε στόχο την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των 
φοιτητών ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα διαχείρισης των συναισθηµάτων τους και των ενορµήσεών τους, να 
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είναι περισσότερο ευέλικτοι και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους ώστε να διευκολυνθεί η ακαδηµαϊκή 
τους προσαρµογή, (Cazan & Năstasă, 2015). 

Ακολούθως η ικανοποίηση από τη φοιτητική ζωή φαίνεται να συνιστά ένα σηµαντικό δίχτυ ασφαλείας για την 
αντιµετώπιση της εξουθένωσης. Αυτό συνιστά ότι η βελτίωση της ικανοποίησης από τη φοιτητική ζωή µπορεί 
να αποτελεί µέριµνα της εκπαίδευσης καθώς αυξηµένα επίπεδα της ικανοποίησης από τη φοιτητική ζωή έχει 
διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οδηγούν σε µειωµένα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών (Capri et al., 2012). Οι 
πρακτικές εφαρµογές των ερευνών πάνω στην φοιτητική ικανοποίηση και στους συσχετισµούς της µε τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα, ψυχολογικές πτυχές που αφορούν στις σπουδές και την τάση των φοιτητών για 
επιµονή ή εγκατάλειψη των σπουδών επιτάσσουν την ανεύρεση και εφαρµογή τρόπων για τη δέσµευση των 
φοιτητών στην πανεπιστηµιακή ζωή που ακολούθως επιφέρει ισχυρότερη προσπάθεια και κίνητρο για τις 
σπουδές τους, (Tam, 2007). Η ενδυνάµωση της ικανοποίησης από τη ζωή των φοιτητών θεωρείται σηµαντική 
εκπαιδευτική αποστολή. Η ικανοποίηση από τη ζωή, εκτός από τη θετική και την αρνητική επίδραση, 
αποτελεί βασική συνιστώσα της υποκειµενικής ευηµερίας. Σε αυτό το πλαίσιο καλό είναι να αναπτύσσονται 
προγράµµατα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ψυχολογική ευηµερία και στην 
ολιστική ανάπτυξη των σπουδαστών, (Chow, 2005).  

2.10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Τα πιο γνωστά εργαλεία µέτρησης της εξουθένωσης είναι το Inventory Burnout Maslach (MBI), το 
Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), το Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM), (Milićević-
Kalašić, 2013) και το Copenhagen Burnout Inventory (CBI), (Kristensen et al., 2005). Αυτά τα 
ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς έχουν χρησιµοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη εργαλείων µέτρησης της 
εξουθένωσης των φοιτητών. 

Μια φοιτητική εκδοχή του Inventory Maslach Burnout, είναι το MBI-Student Survey (MBISS) το οποίο 
έχει επικυρωθεί από διάφορες εθνικότητες (Schaufeli, Martínez, et al., 2002). Οι ερευνητές έχουν επίσης 
αναπτύξει εναλλακτικά εργαλεία αυτοαξιολόγησης για το MBI-SS, όπως το OLBI-SS (Oldenburg Burnout 
Inventory - Student Survey) και το CBI-SS (Inventory Burnout Copenhagen - Student Survey).  

Η δοµή των δύο διαστάσεων του OLBI-SS έχει εφαρµοστεί σε φοιτητές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και 
θεωρείται επίσης ένα ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης της φοιτητικής εξουθένωσης, (Maroco & Campos, 2012). 
Ειδικότερα, στην κλίµακα αυτή η εξουθένωση αποτιµάται δια µέσου της σωµατικής, συναισθηµατικής και 
γνωστικής εξάντλησης και αποδέσµευσης ενώ η διάσταση της προσωπικής ολοκλήρωσης εξαιρείται ενώ στη 
δοµή του συµπεριλαµβάνονται θετικά και αρνητικά εκφρασµένες ερωτήσεις ταυτόχρονα, (Reis, 
Xanthopoulou, & Tsaousis, 2015). 

Το Maslach Burnout Inventory – Student Survey MBI-SS, (Schaufeli, Martínez, et al., 2002) είναι µια 
προσαρµοσµένη έκδοση του Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), (Schaufeli, 1996; 
Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996) που µετράει τρία δοµικά στοιχεία του συνδρόµου εξουθένωσης 
των φοιτητών: εξάντληση, κυνισµός και προσωπική αναποτελεσµατικότητα. Αποτελείται από δέκα πέντε 
ερωτήσεις: πέντε ερωτήσεις µετρούν την εξάντληση, τέσσερεις ερωτήσεις µετρούν τον κυνισµό και έξι 
ερωτήσεις µετρούν την προσωπική αναποτελεσµατικότητα. Οι ερωτήσεις απαντώνται από τους 
συµµετέχοντες σε κλίµακα επτά σηµείων που κυµαίνεται από το «ποτέ» µέχρι το «πάντα».  

Πολλοί ερευνητές όπως ενδεικτικά οι Hu και Schaufeli (2009) διαπίστωσαν ότι η δοµή τριών παραγόντων 
της εξουθένωσης (εξάντληση, κυνισµός και αναποτελεσµατικότητα) είχε συµβολή στην έρευνα τους, (Hu & 
Schaufeli, 2009), ενώ άλλοι όπως ενδεικτικά οι Mostert et al. (2007) υιοθέτησαν το µοντέλο εξουθένωσης 
που αποτελείται από δύο δοµικά στοιχεία, την εξάντληση και τον κυνισµό οπότε η κλίµακα 
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αναποτελεσµατικότητας δεν συµπεριλήφθηκε στη µελέτη τους, (Mostert, Pienaar, Gauche, & Jackson, 
2007).  

Ωστόσο, τα εργαλεία που µετράνε την ακαδηµαϊκή εξουθένωση τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε 
υποκειµενικά συµπτώµατα παρά σε αντικειµενικές ενδείξεις, όπου τα συµπτώµατα είναι η υποκειµενική 
εµπειρία του ατόµου για τις εσωτερικές συνέπειες της εξουθένωσης, όπως η απώλεια ενδιαφέροντος για 
σπουδές. Οι αντικειµενικές ενδείξεις είναι εξωτερικές συνέπειες της εξουθένωσης που µπορούν να 
παρατηρηθούν από κάποιον άλλον, όπως ενδεικτικά η έλλειψη συµµετοχής στα µαθήµατα, (Visser, 2018). 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Simbula & Guglielmi (2010) για την εξουθένωση των εκπαιδευτικών η κλίµακα 
αναποτελεσµατικότητας ως το τρίτο δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης θα έπρεπε να εφαρµόζεται 
αντικαθιστώντας την κλίµακα αποτελεσµατικότητας, (Simbula & Guglielmi, 2010). Πρόσφατα εισήχθη µια 
κλίµακα αναποτελεσµατικότητας, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη θετικά 
διατυπωµένη κλίµακα αποτελεσµατικότητας. Η κλίµακα αναποτελεσµατικότητας αποτελείται από 
ερωτήµατα που προσαρµόζονται από τις ερωτήσεις της κλίµακας αποτελεσµατικότητας έτσι ώστε να 
αξιοποιούν την αναποτελεσµατικότητα και όχι την αποτελεσµατικότητα καθώς θεωρούν ότι συσχετίζεται 
περισσότερο µε την κλίµακα εξουθένωσης και αποπροσωποποίησης. (Morgan et al., 2014). 

Ο παραπάνω προβληµατισµός αναφορικά µε τη χρήση θετικής ή αρνητικής κλίµακας έχει οδηγήσει τους 
ερευνητές των ποσοτικών µεθόδων να συνιστούν τη χρήση ουδέτερων κλιµάκων που περιλαµβάνουν και 
θετική και αρνητική διάσταση (τύπου «διαφωνώ πολύ» έως «συµφωνώ πολύ») ή/και τη χρήση θεωρίας 
απόκρισης ερωτηµάτων (IRT) για την αποτίµηση των απαντήσεων, (Embretson & Reise, 2013; Zanon, 
Hutz, Yoo, & Hambleton, 2016; Χριστακούδης, 2013), που και υιοθετήθηκε στην παρούσα διδακτορική 
διατριβή. 

2.11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

2.11.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

2.11.1.1 ΦΥΛΟ 

Στην έρευνα των Bikar, Marziyeh, & Pourghaz (2018) ανέκυψε ότι ως προς το φύλο η ακαδηµαϊκή 
εξουθένωση είναι υψηλότερη στους άνδρες φοιτητές σε σύγκριση µε τις γυναίκες και δεν παρουσιάστηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών φοιτητών σε συνάρτηση µε τις 
αρνητικές ή/και θετικές επιδράσεις της εξουθένωσης, (Bikar et al., 2018).  

Στην εργασία Bablaan, Pourbahram, & Javanmard (2014) τα ευρήµατα συνάδουν µε την προαναφερθείσα 
έρευνα επικυρώνοντας µεγαλύτερο ποσοστό εξουθένωσης στους άνδρες φοιτητές σε σύγκριση µε τις γυναίκες 
φοιτήτριες, (Bablaan, Pourbahram, & Javanmard, 2014; Chunming, Harrison, MacIntyre, Travaglia, & 
Balasooriya, 2017). Τα ευρήµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε αυτά της έρευνας των Costa et al. (2012) σε 
φοιτητές ιατρικής που το σύνδροµο της εξουθένωσης εµφανίζει συσχετισµό µε τους άνδρες, (Costa, Santos, 
Santos, Melo, & Andrade, 2012). 

Στο πλαίσιο της µετάβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα, το 
καινούριο περιβάλλον έχει νέα χαρακτηριστικά και µπορεί να εκληφθεί από τους φοιτητές ως έντονα 
ανταγωνιστικό. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα που υπογραµµίζουν ότι οι γυναίκες 
φοιτήτριες ανταποκρίνονται περισσότερο αρνητικά στις ανταγωνιστικές µαθησιακές συνθήκες από ότι οι 
άνδρες φοιτητές δίνοντας ωστόσο µεγαλύτερη βαρύτητα από ότι οι άνδρες φοιτητές στα ακαδηµαϊκά 
επιτεύγµατα εµφανίζοντας επιπλέον δέσµευση στις σπουδές τους. Σε συµφωνία µε αυτό άλλες έρευνες 
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ανέδειξαν ότι οι γυναίκες φοιτήτριες εκτίθενται περισσότερο σε στρεσογόνα γεγονότα ζωής και είναι 
περισσότερο ευάλωτες στις αρνητικές επιδράσεις τους. Βάση της ίδιας έρευνας οι γυναίκες φοιτήτριες βιώνουν 
υψηλότερο βαθµό εξουθένωσης λόγω των σπουδών και ιδίως τα δοµικά στοιχεία της εξάντλησης και 
ανεπάρκειας σε σύγκριση µε τους άνδρες φοιτητές. Όσον αφορά τον κυνισµό δεν παρουσιάστηκαν διαφορές 
ανάµεσα στα δύο φύλα, (Salmela-Aro & Read, 2017). 

Οµοίως, στην εργασία των Muzafar et al. (2015) σε φοιτητές ιατρικής τα ευρήµατα ανέδειξαν ότι οι γυναίκες 
εµφανίζουν µεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης, (Muzafar et al., 2015). Παρόµοιο αποτέλεσµα επιβεβαιώθηκε 
στην εργασία των Backović et al. (2012) σε φοιτητές ιατρικής στη Σερβία, (Backović et al., 2012). Τα 
πορίσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε την έρευνα των Wachholtz & Rogoff (2013) όπου διαπιστώθηκε ότι 
οι γυναίκες φοιτήτριες βιώνουν περισσότερη εξουθένωση και άγχος από ότι οι άνδρες φοιτητές κατά τη 
διάρκεια όλων των ετών φοίτησης, (Wachholtz & Rogoff, 2013). Τα υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης των 
γυναικών φοιτητών ιατρικής είναι πιθανότερο να οφείλονται σε υψηλότερη αντίληψη των επιπτώσεων των 
στρεσογόνων παραγόντων παρά στο πλήθος τους σε σύγκριση µε τους άνδρες φοιτητές, (Muzafar et al., 
2015). Μάλιστα, στην έρευνα των Masiak, Kuspit, Surtel, & Jarosz (2014), διαπιστώθηκε ότι τα στυλ 
αντιµετώπισης των στρεσογόνων καταστάσεων -αποφυγή, σύναψη κοινωνικών επαφών- απαντώνται 
περισσότερο στις γυναίκες από ότι στους άνδρες φοιτητές, (Masiak, Kuspit, Surtel, & Jarosz, 2014). Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Wachholtz & Rogoff (2013) όπου κατά τη διάρκεια όλων των ετών 
φοίητησης στην ιατρική σχολή οι γυναίκες φοιτήτριες παρουσίασαν περισσότερη δέσµευση στην υιοθέτηση 
στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους φοίτησης, (Wachholtz & Rogoff, 2013). Μιλώντας για 
στρεσογόνους παράγοντες, ανακαλούµε την έρευνα των Jacobs & Dodd (2003) όπου διαπιστώθηκε ότι η 
σηµαντικότητα συµµετοχής σε εξωακαδηµαϊκές δραστηριότητες στην πανεπιστηµιούπολη -πολιτισµικές, 
αθλητικές, κοινωνικές-, κλίνει προς την κατεύθυνση των ανδρών. Με το δεδοµένο επίσης, ότι οι 
εξωµαθησιακές δραστηριότητες ενισχύουν την προσωπική ολοκλήρωση, τότε αναπτύσσεται αρνητικός 
συσχετισµός µεταξύ της ανάµειξης των αντρών φοιτητών µε αυτές τις δραστηριότητες και της φοιτητικής 
εξουθένωσης, (Jacobs & Dodd, 2003). 

Ωστόσο, σε ορισµένες έρευνες όπως στην ερεύνα των Azimi & Piri (2013) και Marzoughi, Heidari & Heidari 
(2013) δεν ανακύπτουν σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο των φοιτητών σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή 
τους εξουθένωση, (Bikar et al., 2018). Στην έρευνα των Nikodijević, Labrović, & Đoković (2012) σε 
φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων και της πληροφορικής στη Σερβία δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές στα επίπεδα εξουθένωσης ανάµεσα στα δύο φύλα, (Nikodijević, Labrović, & Đoković, 2012). 
Οµοίως, στην έρευνα των Ghali & Awooda (2013) διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται σηµαντική διαφορά 
µεταξύ του µέσου βαθµού συναισθηµατικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και προσωπικής 
ολοκλήρωσης µεταξύ ανδρών και γυναικών φοιτητών και επίσης τα τρία δοµικά συστατικά της εξουθένωσης 
επέδρασαν στους φοιτητές κατά τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα του φύλου τους, (Ghali & Awooda, 2013). 

2.11.1.2 ΗΛΙΚΙΑ 

Στην έρευνα των Parker et al. (2006) δεν εµφανίστηκε συσχετισµός τόσο ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή 
απόδοση και στην ηλικία των φοιτητών όσο και µεταξύ του φόρτου εργασίας και της ακαδηµαϊκής απόδοσης, 
(J. D. A. Parker, Hogan, Eastabrook, Oke, & Wood, 2006). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε η έρευνα των 
Costa et al. (2012) όπου δεν βρέθηκε επίδραση της ηλικίας στο σύνδροµο της εξουθένωσης σε φοιτητές 
ιατρικής, (Costa et al., 2012). 

2.11.1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην έρευνα των (Luo, Wang, Zhang, & Chen (2016) βρέθηκε ότι το οικονοµικοκοινωνικό στάτους 
σηµαντικά επηρεάζει τη φοιτητική εξουθένωση. Η επίτευξη, οι πολιτισµικές και ψυχαγωγικές διαστάσεις του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οικογενειακές συγκρούσεις και το οικογενειακό συναισθηµατικό 
περιβάλλον είναι έµµεσοι παράγοντες της σχέσης αυτής. Επιπρόσθετα, οι κύριοι δείκτες της οικογενειακής 
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οικονοµικοκοινωνικής κατάστασης είναι το οικογενειακό εισόδηµα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η εργασία 
των γονέων. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχτηκε ο συσχετισµός µεταξύ της ακαδηµαϊκής προόδου και του 
επιπέδου οικονοµικών πόρων των γονέων, (Luo, Wang, Zhang, & Chen, 2016). 

Μάλιστα, στην έρευνα των Muzafar et al. (2015) βρέθηκε ότι οι φοιτητές ιατρικής των οποίων οι γονείς ήταν 
γιατροί παρουσίαζαν σηµαντικά αυξηµένα ποσοστά εξουθένωσης. Αυτό το εύρηµα είναι σε συµφωνία µε την 
έρευνα των Sreeramareddy et al. (2007), (Sreeramareddy et al., 2007). Αυτό µπορεί ενδεχοµένως να 
ερµηνευτεί ότι οι γονείς µεταφέρουν τις προσδοκίες τους που ενέχουν τελειοµανία στα παιδιά τους-φοιτητές 
µε αποτέλεσµα τα παιδιά προκειµένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες υφίστανται περισσότερο 
άγχος µε αποτέλεσµα την εξουθένωση, (Muzafar et al., 2015). 

2.11.1.4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην έρευνα των Muzafar et al. (2015) παρουσιάστηκε συσχετισµός µεταξύ των οικογενειακών ευθυνών και 
της φοιτητικής εξουθένωσης. Οµοίως, βάση άλλης έρευνας βρέθηκε ότι οι παντρεµένοι φοιτητές ιατρικής και 
αυτοί που ανήκουν σε φτωχές οικογένειες αναµένεται να υποστηρίζουν οικονοµικά τις οικογένειες τους. Οι 
φοιτητές αυτοί αντιµετωπίζουν δυσκολία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης αφενός, και αφετέρου υπολείπονται οικονοµικής και συναισθηµατικής στήριξης από τις 
οικογένειές τους, (Muzafar et al., 2015). 

2.11.1.5 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στην έρευνα των Masiak, Kuspit, Surtel, & Jarosz (2014), εξετάστηκε η συσχέτιση της αστικότητας της 
περιοχής όπου µεγάλωσαν οι φοιτητές σε σχέση µε τα επίπεδα εξουθένωσης. Διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές 
που προέρχονται από αγροτικές περιοχές εµφάνισαν µεγαλύτερα ποσοστά άγχους συνδεόµενο κυρίως µε 
την οικονοµική πίεση που υφίστανται, (Masiak et al., 2014). 

2.11.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

2.11.2.1 ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το µαθησιακό περιβάλλον είναι γενικά σηµαντικό για την ακαδηµαϊκή επίτευξη και έχει επίσης σηµαντικό 
αντίκτυπο στην εξουθένωση των φοιτητών, (Dyrbye et al., 2010; Tyssen, Vaglum, Grønvold, & Ekeberg, 
2001). Μια πολυδιάστατη µελέτη που διεξήχθη σε πέντε ιατρικές σχολές στις Η.Π.Α. κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα γεγονότα ζωής και το µαθησιακό περιβάλλον σχετίζονται 
ανεξάρτητα µεταξύ τους µε την εξουθένωση των φοιτητών. Ένας κρίσιµος παράγοντας φοιτητικής 
εξουθένωσης βρέθηκε να είναι ικανοποίηση του φοιτητή από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του µαθησιακού 
περιβάλλοντος, (Backović et al., 2012; Dyrbye et al., 2009). 

Βάσει της έρευνας Meriläinen (2014) ο παράγοντας του ακαδηµαϊκού µαθησιακού περιβάλλοντος 
συσχετίζεται µε τις αντιλήψεις των φοιτητών τόσο για τον αντιλαµβανόµενο φόρτο εργασίας όσο και µε την 
κινητοποίηση επίτευξης των ακαδηµαϊκών τους στόχων. Ωστόσο, καµία άµεση συσχέτιση δεν ανέκυψε 
ανάµεσα στις αντιλήψεις των φοιτητών για το µαθησιακό περιβάλλον τους και της εξουθένωσης. 
Επιπρόσθετα, η σχέση µεταξύ φόρτου εργασίας και εξουθένωσης βρέθηκε ασθενής, (Meriläinen, 2014). 
Ωστόσο, στην έρευνα των Jacobs & Dodd (2003), ανέκυψε αρνητικός συσχετισµός µεταξύ του 
αντιλαµβανόµενου φόρτου εργασίας και της εξουθένωσης των φοιτητών ενώ ο πραγµατικός φόρτος 
φοιτητικής εργασίας είχε ασθενή συµβολή στα επίπεδα της εξουθένωσής τους, (Jacobs & Dodd, 2003). 

Στην έρευνα των Lin & Huang (2014) διαπιστώθηκε ότι κύριο µέληµα των φοιτητών στο µαθησιακό τους 
περιβάλλον είναι η ανησυχία για το µέλλον τους, (Lin & Huang, 2014). Στην έρευνα των Dante et al. (2011) 
αναγνωρίστηκε ο συσχετισµός µεταξύ δύο παραγόντων και της ακαδηµαϊκής επιτυχίας. Συγκεκριµένα, τα 
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θετικά αποτελέσµατα στις εξετάσεις έδωσαν θετικό συσχετισµό µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία ενώ οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις -όπως η φροντίδα παιδιών- παρουσίασαν θετικό συσχετισµό µε την ακαδηµαϊκή 
επιτυχία. Μάλιστα, η ακαδηµαϊκή αποτυχία εµφανίζει ισχυρή επίδραση στους φοιτητές, στις οικογένειές τους, 
στους καθηγητές τους και στο πανεπιστήµιο συνολικά, (Dante, Valoppi, Saiani, & Palese, 2011). 

Μιλώντας για µαθησιακό περιβάλλον ο παράγοντας της δικαιοσύνης -σε επίπεδο διαδικασιών και 
προσωπικό- φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντίληψη των φοιτητών. Ενδεικτικά στην έρευνα των 
Uludag & Yaratan (2013) επιβεβαιώθηκε ότι η έµµεση διαµεσολάβηση της εξουθένωσης ανάµεσα στην 
αντιλαµβανόµενη δικαιοσύνη που υπάρχει στο µαθησιακό περιβάλλον και στην ακαδηµαϊκή επίτευξη. 
Μάλιστα η έλλειψη δικαιοσύνης που αντιλαµβάνονται οι φοιτητές στις διαλέξεις και στους καθηγητές τους 
ανεβάζει το επίπεδο φοιτητικής εξουθένωσης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την έρευνα του Yang (2004), (H.-J. 
Yang, 2004), δεν βρέθηκε συσχετισµός µεταξύ δικαιοσύνης στο µαθησιακό περιβάλλον και της φοιτητικής 
εξουθένωσης, (Uludag & Yaratan, 2013). 

Ωστόσο, ο φοιτητικός πληθυσµός αντιµετωπίζει στην καθηµερινή του ζωή µία σειρά προβληµάτων τα οποία 
µπορεί να κλονίσουν την γενική ικανοποίησή του από τη φοιτητική ζωή όπως ακαδηµαϊκά -επίτευξη των 
στόχων-, οικογενειακά -σχέσεις µε τους γονείς-, κοινωνικά -νέοι φίλοι και γνωστοί-, σχέσεις µε το άλλο φύλλο, 
επαγγελµατικά -εξεύρεση εργασίας- και οικονοµικές δυσκολίες. Σε έρευνα των Ευθυµίου & Ευσταθίου που 
διεξήχθη το 2000 στον ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό κεντρική θέση κατέχουν τα προβλήµατα των φοιτητών 
γύρω από τις επαγγελµατικές προοπτικές, θέµατα ποιότητας και οργάνωσης σπουδών και τα προβλήµατα 
των σχέσεων τους µε φίλους και το άλλο φύλο (Καλαντζή-Αζίζι & Καραδήµας, 2003).  

Σε άλλη έρευνα στην Κίνα η περίπλοκη γραφειοκρατία και οι προσδοκίες των φοιτητών σχετικά µε τις 
ακαδηµαϊκές πολιτικές έδειξε ότι συµβάλουν στην απογοήτευση τους καθώς τα γραφειοκρατικά συστήµατα 
τους έκαναν να νιώθουν νευρικοί και αγχώδεις οδηγώντας τους σε εξαιρετικά αρνητικές στάσεις απέναντι στη 
φοιτητική ζωή, (Xie, Chen, Zhang, & Hong, 2011). Επιπρόσθετα, όταν οι πολιτικές των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων είναι άκαµπτες, απρόσωπες και δεν ανταποκρίνονται στις ατοµικές ανάγκες των φοιτητών, οι 
φοιτητές αισθάνονται ενόχληση, (Tian, 2013). Μάλιστα, όσο περισσότερη ενέργεια έχουν θέσει στην 
προσπάθειά τους να επιλύσουν ανεπιτυχώς τα παραπάνω προβλήµατα τόσο µεγαλύτερη απογοήτευση και 
συναισθηµατική εξάντληση αισθάνονται, (L. Yang, Li, & Cai, 2013). Στην ίδια επιχειρηµατολογία, σύµφωνα 
µε τον Coles (2002) η φοιτητική ικανοποίηση µειώνεται όταν το µέγεθος της τάξης µεγαλώνει και όταν οι 
φοιτητές είναι αναγκασµένοι να πάρουν υποχρεωτικά µαθήµατα από ότι µαθήµατα επιλογής. Οµοίως, βάσει 
ερευνών η επικοινωνία των φοιτητών µε το διοικητικό προσωπικό, οι υλικοτεχνικές υποδοµές, η αντίληψή 
τους για την ποιότητα και την ικανοποίηση από τις διαλέξεις συνιστούν παράγοντες συσχετισµού µε τη 
φοιτητική ικανοποίηση, (Douglas, Douglas, & Barnes, 2006). 

2.11.2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Πολλές µελέτες εντοπίζουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην ακαδηµαϊκή εξουθένωση. Στην µελέτη των Lee, Choi & Chae (2017) διερευνήθηκε διεξοδικά πώς τα 
χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα του Cloninger - αξιολόγηση της προσωπικότητας που µετρά 
τη διάσταση ιδιοσυγκρασίας µαζί µε τη διάσταση του χαρακτήρα που επηρεάζει την προσωπική και 
κοινωνική αποτελεσµατικότητα- µπορούν να ερµηνεύσουν την ακαδηµαϊκή εξουθένωση σε ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον, (S. J. Lee, Choi, & Chae, 2017).  

Η ακαδηµαϊκή-µαθησιακή εµπειρία βρέθηκε ότι παρουσιάζει σηµαντική συσχέτιση µε την ακαδηµαϊκή 
εξουθένωση και ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που έχει περιγραφεί προηγουµένως o νευρωτισµός. 
Αρνητικά συσχετισµένα µε την ακαδηµαϊκή εξουθένωση βρέθηκαν να είναι η αυτοαποτελεσµατικότητα, η 
ενδοσκόπηση και η αυτορρύθµιση, (Vahedi, Hashemi, & Surak, 2014; D. C. Zhang & Renshaw, 2019). 
Στην έρευνα των Grund & Fries (2014) διαπιστώθηκε ο θετικός συσχετισµός µεταξύ του αυτοέλεγχου των 
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φοιτητών και των λιγότερων προβληµάτων στις ακαδηµαϊκές τους δραστηριότητες. Διαπιστώθηκε επίσης ο 
θετικός συσχετισµός µεταξύ της ικανότητας αυτοέλεγχου και της ικανοποίησης από τις σπουδές τους, της 
ακαδηµαϊκής τους απόδοσης και της προσαρµογής τους στις σπουδές, (Grund & Fries, 2014). 

Παραµένοντας σε στοιχεία του εσωτερικού κόσµου του ατόµου στην έρευνα των Brazeau, Schroeder, Rovi, 
& Boyd (2010) διαπιστώθηκε συσχετισµός µεταξύ υψηλών επιπέδων φοιτητικής εξουθένωσης και χαµηλής 
ενσυναίσθησης των φοιτητών -ενδιαφέρον για τους άλλους- το οποίο µάλιστα βρέθηκε ότι επηρεάζει και τα 
υπόλοιπα µέλη της οµάδας, (Brazeau, Schroeder, Rovi, & Boyd, 2010). 

Στην έρευνα των Costa et al. (2012) στο ίδιο πλαίσιο επιχειρηµατολογίας µε προηγουµένως βρέθηκε ότι το 
σύνδροµο της εξουθένωσης παρουσιάζει θετικό συσχετισµό µε τους φοιτητές που έχουν χαµηλό επίπεδο 
προσδοκιών για το µέλλον τους και µάλιστα οι χαµηλές προσδοκίες µπορεί να συνεχιστούν ακόµα και µετά 
την αποφοίτηση τους επιδεινώνοντας τα επίπεδα του άγχους τους και µετέπειτα στον εργασιακό τους βίο, 
(Costa et al., 2012). 

Βάσει της έρευνας Pisarik (2009) επιβεβαιώθηκε η αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στους φοιτητές µε 
υψηλότερα επίπεδα εσωτερικής κινητοποίησης για τις σπουδές τους και του χαµηλού επιπέδου του κυνισµού 
και εξάντλησης, (Karimi & Fallah, 2019; Pisarik, 2009). 

Μιλώντας για εσωτερική κινητοποίηση αναφέρουµε το συσχετισµό µεταξύ της φοιτητικής εξουθένωσης και 
ενός άλλου στοιχείου του εσωτερικού κόσµου του ατόµου, της πνευµατικότητας. Συγκεκριµένα, στην έρευνα 
των Wachholtz & Rogoff (2013) προέκυψε ότι οι φοιτητές µε χαµηλά επίπεδα πνευµατικότητας και 
καθηµερινών πνευµατικών εµπειριών είχαν ανεβασµένα επίπεδα ψυχολογικού άγχους και εξουθένωσης, 
(Wachholtz & Rogoff, 2013). 

2.11.2.3 ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όπως αναλύσαµε σε προηγούµενη ενότητα, η επικέντρωση στη µελέτη του συνδρόµου εξουθένωσης ειδικά 
στους φοιτητές (Capri et al., 2012; Dyrbye et al., 2008) είναι σηµαντική διότι οι νέοι όπως οι φοιτητές υπό 
το πρίσµα των προσδοκιών για το µέλλον και της µεταβατικής περιόδου που βιώνουν (Christina Maslach & 
Goldberg, 1998) είναι πιο επιρρεπείς στην εξουθένωση (Cordes & Dougherty, 1993). Ιδιαίτερα οι 
πρωτοετείς φοιτητές µπορεί να αντιµετωπίσουν προβλήµατα προσαρµογής στο νέο περιβάλλον, να βιώσουν 
αλλαγές στη ζωή τους και να δηµιουργήσουν νέες διαπροσωπικές σχέσεις που ενέχουν αβεβαιότητα (Hicks 
& Heastie, 2008). 

Στην έρευνα των Galán, Sanmartín, Polo, & Giner (2011) διαπιστώθηκε ότι στην εξουθένωση των φοιτητών 
παρατηρείται αύξηση µε την πάροδο των ετών φοίτησης, (El-Masry, Ghreiz, Helal, Audeh, & Shams, 2013; 
Galán, Sanmartín, Polo, & Giner, 2011). Το πόρισµα δεν είναι αντιφατικό µε την έρευνα των Salmela-Aro 
& Read (2017) όπου τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει µία σταδιακή αύξηση του επιπέδου εξουθένωσης 
καθώς αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης. Την ίδια συµπεριφορά σταδιακής αύξησης των επιπέδων εξουθένωσης 
παρατήρησαν τόσο στο πανεπιστήµιο όσο και στο πολυτεχνείο. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές που δεν 
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στον έλαχιστο χρόνο φοίτησης -επί πτυχίω φοιτητές- φαίνεται να εµφανίζουν 
υψηλότερο βαθµό εξουθένωσης που οφείλεται στην έντονα στρεσογόνο κατάσταση. Αυτό έχει ως συνέπεια 
να οδηγηθούν σε κυνική συµπεριφορά απέναντι στη σηµασία των σπουδών τους και σε συναισθήµατα 
ανεπάρκειας στο φοιτητικό τους ρόλο, (Almeida, Souza, Almeida, Almeida, & Almeida, 2016; Salmela-Aro 
& Read, 2017). Αντιθέτως, σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Πορτογαλία σε φοιτητές νοσηλευτικής 
υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους έκαναν την παρουσία τους στο τελευταίο έτος φοίτησης, άµεσα 
συσχετιζόµενοι παράγοντες µε τη φοιτητική εξουθένωση, (Moreira & Furegato, 2013). Στην έρευνα των 
Pagnin et al. (2013) διαπιστώθηκε ότι κατά την πάροδο των ετών φοίτησης τα επίπεδα κυνισµού αυξάνονται 
ενώ τα επίπεδα αίσθησης της ακαδηµαϊκής αποτελεσµατικότητας µειώνονται, (Pagnin et al., 2013). 
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Στην έρευνα των Muzafar et al. (2015) σε φοιτητές ιατρικής βρέθηκε ότι το έτος φοίτησης παρουσιάζει 
σηµαντική συσχέτιση µε την εξουθένωση. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές ιατρικής των µεγαλύτερων ετών 
εµφάνιζαν περισσότερη εξουθένωση από ότι οι φοιτητές µικρότερων ετών. Στην ίδια επιχειρηµατολογία, η 
έρευνα των Shaikh et al. (2004), (Shaikh et al., 2004), διαπιστώνει ότι οι φοιτητές ιατρικής του 4ου και 5ου 
έτους φοίτησης είχαν υψηλότερο βαθµό άγχους και εξουθένωσης σε σύγκριση µε φοιτητές µικρότερων ετών, 
(Muzafar et al., 2015). Παρόµοιο εύρηµα προέκυψε για τους φοιτητές ιατρικής στο 3ο και 4ο έτος σπουδών 
σε σύγκριση µε τους φοιτητές 1ου και 2ου έτους σε έρευνα στην Αµερική, (Wachholtz & Rogoff, 2013). 

Ωστόσο, στην έρευνα των Jacobs & Dodd (2003), ανέκυψε ότι η φοιτητική εξουθένωση είναι υψηλότερη 
στην αρχή του εξαµήνου και όχι στο τέλος του. Επίσης, οι φοιτητές στην αρχή του εξαµήνου σηµείωναν 
υψηλότερα επίπεδα της αίσθησης προσωπικής ολοκλήρωσης και επίγνωσης, (Jacobs & Dodd, 2003). 
Παραµένοντας στην συνιστώσα της προσωπικής ολοκλήρωσης ως δοµικού στοιχείου εξουθένωσης στην 
έρευνα των Michalec, Diefenbeck, & Mahoney (2013) διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
ανάµεσα στους τεταρτοετείς φοιτητές σε σύγκριση µε τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές όπου στην 
πρώτη περίπτωση τα επίπεδα ήταν σηµαντικά υψηλότερα, (Michalec, Diefenbeck, & Mahoney, 2013). Τα 
επίπεδα του άγχους που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών είναι τυπικά υψηλότερα 
από εκείνα που καταγράφηκαν στα επόµενα έτη σπουδών και τα ποσοστά παραµονής των φοιτητών στο 
πανεπιστήµιο εµφανίστηκαν να είναι χαµηλότερα στο πρώτο έτος σπουδών σε σύγκριση µε τα επόµενα έτη, 
(J. D. A. Parker et al., 2006). Επιπροσθέτως, στην έρευνα των Cecil, McHale, Hart, & Laidlaw (2014) 
διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 50% των πρωτοετών φοιτητών ανέφεραν υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής 
εξάντλησης και πάνω από το 40% ανέφεραν χαµηλά επίπεδα προσωπικής ολοκλήρωσης. Αυτό σηµαίνει ότι 
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό φοιτητών βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εξουθένωσης πολύ νωρίς στη φοίτησή τους. 
Ωστόσο όσον αφορά το δοµικό στοιχείο της συναισθηµατικής εξάντλησης συγκεκριµένα παρατηρείται 
µείωσή της από το πρώτο προς το τρίτο έτος φοίτησης (Cecil, McHale, Hart, & Laidlaw, 2014) 

Στην έρευνα των Ghali & Awooda (2013) δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην επίδραση 
στα δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης στους φοιτητές ανάµεσα στο προτελευταίο και στο τελευταίο έτος 
σπουδών τους, (Ghali & Awooda, 2013). 

2.11.2.4 ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Στην έρευνα των Salmela-Aro & Read (2017) τα αποτελέσµατα ανέδειξαν ότι δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές των επιπέδων εξουθένωσης ανάµεσα σε φοιτητές που σπουδάζουν στο πανεπιστήµιο και 
στους φοιτητές που φοιτούν στο πολυτεχνείο. Όµως, υπάρχει ποιοτική διαφορά ανάµεσα στα επίπεδα των 
δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης αφού οι φοιτητές των πολυτεχνείων εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 
κυνισµού ενώ οι φοιτητές στο πανεπιστήµιο υψηλότερα επίπεδα αναποτελεσµατικότητας, (Salmela-Aro & 
Read, 2017). 

Στην έρευνα των Nikodijević, Labrović, & Đoković (2012) επισηµάνθηκε ότι ο κίνδυνος εξουθένωσης ήταν 
ευρέως διαδεδοµένος στους φοιτητές της διοίκησης επιχειρήσεων και της πληροφορικής στη Σερβία όπου 
σχεδόν το 50% των συµµετεχόντων εµφανίστηκαν να διατρέχουν κίνδυνο εξουθένωσης και πάνω από το 20% 
αυτών να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξουθένωσης, (Nikodijević et al., 2012). 

Στην εργασία των Muzafar et al. (2015) διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι µισοί από τους φοιτητές ιατρικής 
παρουσιάζουν υψηλό, µέτριο ή πολύ µεγάλο βαθµό εξουθένωσης. Αυτό είναι σε συµφωνία και µε άλλες 
έρευνες σε φοιτητές ιατρικής όπως στην έρευνα των Dyrbye et al. (2006), (Dyrbye et al., 2006) όπου το 
ποσοστό ήταν 45%. Στην έρευνα Mazurkiewicz et al. (2012), (Mazurkiewicz, Korenstein, Fallar, & Ripp, 
2012) ανέκειψε ότι το ποσοστό της εξουθένωσης στους τριτοετείς φοιτητές ιατρικής στη Νέα Υόρκη ήταν 
71%, (Muzafar et al., 2015). 
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2.11.2.5 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Στην έρευνα των Ghali & Awooda (2013) δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην επίδραση 
στα δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης ανάµεσα στους φοιτητές που η σχόλη φοίτησης ήταν και η πρώτη τους 
επιλογή επαγγελµατικής καρίερας και σε αυτούς που δεν ήταν, (Ghali & Awooda, 2013). 

2.11.3 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

2.11.3.1 ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Η ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση οφείλεται κυρίως, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενες ενότητες, στις 
ακαδηµαϊκές εργασίες, στα δύσκολα καθήκοντα και στα δύσκολα θέµατα, (Rahmati, 2015).  

2.11.3.2 ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Έχει βρεθεί ότι υφίσταται ισχυρός συσχετισµός µεταξύ της αποπροσωποποίησης και της σύγχυσης και 
υπερφόρτωσης ρόλων που σηµαίνει πολλαπλά και συνήθως αντικρουόµενα καθήκοντα χωρίς επαρκή χρόνο 
εφαρµογής (Green et al., 2014).  

Η κατάσταση της αποπροσωποποίησης βρέθηκε να εµφανίζει αρνητική συσχέτιση µε τη συναισθηµατική 
νοηµοσύνη και συγκεκριµένα µε την ικανότητα αυτοπροσδιορισµού, του συναισθηµατικού ελέγχου και της 
συναισθηµατικής ετεροαναγνώρισης (Antoniou & Koronaiou, 2018).  

Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνεται ότι η συχνότητα και η ένταση της αλληλεπίδρασης µε το κοινό συνιστούν 
ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες αποπροσωποποίησης (Watts & Robertson, 2011). Για παράδειγµα, 
διαπιστώθηκε ότι η έντονη επαφή των φοιτητών νοσηλευτικής µε τους ασθενείς θεωρείται σοβαρή πηγή 
αντιληπτού άγχους και πιθανή αιτία της φοιτητικής αποπροσωποποίησης (Prinz, Hertrich, Hirschfelder, & 
de Zwaan, 2012).  

2.11.3.3 ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Ερευνητικές µελέτες έχουν εστιάσει στη σχέση µεταξύ κυνισµού και φοιτητικής εξουθένωσης. 
Χαρακτηριστικά, η έρευνα των Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi (2009) έδειξε ότι ο κυνισµός 
συσχετίζεται µε τη φοιτητική εξουθένωση. Ωστόσο, η έρευνά τους δεν εξέτασε τις άλλες διαστάσεις της 
εξουθένωσης, (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi, 2009). Η έρευνα των Wei et al. (2015) ανέδειξε ότι 
ο φοιτητικός κυνισµός συνδέεται θετικά και µε τις τρεις συνιστώσες της φοιτητικής εξουθένωσης, δηλαδή µε 
τη συναισθηµατική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και τη µειωµένη προσωπική ολοκλήρωση και 
µάλιστα ότι ο κυνισµός των φοιτητών κοινωνικά είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας µειωµένης προσωπικής 
ολοκλήρωσης, (Wei et al., 2015). Μάλιστα, σε έρευνα των Costa et al. (2012) σε φοιτητές ιατρικής βρέθηκε 
ότι βιώνουν περισσότερη εξουθένωση και κυνισµό παρόλο που θεωρούν τους εαυτούς τους επαρκείς, (Costa 
et al., 2012).  

Τα αποτελέσµατα έρχονται σε αντίθεση µε άλλες έρευνες σε φοιτητές ιατρικής όπου καταγράφηκαν χαµηλά 
επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης και κυνισµού µε παράλληλη ύπαρξη υψηλής προσωπικής επάρκειας. 
Ωστόσο, ο κυνισµός φαίνεται βάση ερευνών να εµφανίζει θετικό συσχετισµό µε άνδρες φοιτητές, πρόθεση 
εγκατάλειψης των σπουδών, νεότερους σε ηλικία, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, έλλειψη ικανοποίησης από τα 
µαθήµατα, µε τα προχωρηµένα εξάµηνα και µε την παρακολούθηση µαθηµάτων επιλογής, (Costa et al., 
2012). Οι Xie, Chen, Zhang, & Hong (2011) διαπίστωσαν την ύπαρξη σηµαντικής αρνητικής συσχέτισης 
µεταξύ των κυνικών στάσεων των φοιτητών και της ικανοποίησης από τη ζωή, (Wei et al., 2015; Xie et al., 
2011). 
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Επίσης, ερευνητικά έχουν αναδειχτεί ενδιαφέρουσες συνδέσεις µεταξύ του κοινωνικού κυνισµού και της 
αποπροσωποποίησης. Τα άτοµα µε υψηλό κοινωνικό κυνισµό αναπτύσσουν λιγότερο ικανοποιητικά 
κοινωνικά δίκτυα στους περισσότερους τοµείς των διαπροσωπικών τους σχέσεων λόγω της ανταγωνιστικής 
τους στάσης οπότε και ενδέχεται να ασκούν ακατάλληλες στρατηγικές αντιµετώπισης στις συγκρούσεις που 
προκύπτουν, (Li, Zhou, & Leung, 2011). Οι Parker, Dipboye & Jackson (1995) υποστήριξαν ότι οι κυνικές 
στάσεις συνεργούν στη µείωση της εµπιστοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις και της συνεργασίας µεταξύ 
των οµάδων, (C. P. Parker, Dipboye, & Jackson, 1995). 

Σύµφωνα µε τη µελέτη του Neto (2006) σε δείγµα φοιτητών από την Πορτογαλία προέκυψε ότι ο κοινωνικός 
κυνισµός εκ µέρους τους παρουσίασε θετικό συσχετισµό µε την µοναχικότητα, (Neto, 2006). Αυτό δεν 
εγείρει έκπληξη καθώς τα άτοµα µε υψηλό βαθµό κυνισµού κοινωνικά βλέπουν το πεδίο των διαπροσωπικών 
τους σχέσεων ως έναν κόσµο αξεπέραστου αγώνα που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, (Wei et al., 2015). 

Επιπρόσθετα, στην έρευνα τους οι Dyrbye, Thomas, & Shanafelt (2005) διαπίστωσαν ότι ο κυνισµός µπορεί 
να έχει συσχετισµό µε την απώλεια της ενσυναίσθησης και τη µείωση της ανθρωπιστικής διάθεσης, (Dyrbye, 
Thomas, & Shanafelt, 2005). 

Σηµαντικό είναι ότι η φοιτητική ζωή έχει τη δύναµη να είναι υποστηρικτική στην αίσθηση του ατόµου ότι 
είναι αποτελεσµατικός µέσω της συχνής δυνατότητας ανατροφοδότησης. Οι φοιτητές που λαµβάνουν 
συνεχώς αρνητική ανάδραση είναι πολύ πιθανόν να εγκαταλείψουν το πανεπιστήµιο. Ως εκ τούτου, δεν είναι 
τόσο πιθανό να βιώσουν κυνισµό αυτούσια αλλά µόνο σε συνδυασµό µε την εξουθένωση όταν πιέζονται από 
απαιτήσεις που οδηγούν σε εξουθένωση από ότι σε αναποτελεσµατικότητα, (Portoghese et al., 2018). 

Είναι ενδιαφέρον ότι στη µελέτη των Lee, Choi & Chae (2017) µελετήθηκε η ακαδηµαϊκή εξουθένωση σε 
συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας σε φοιτητές ιατρικής σχολής. Ειδικότερα, για την 
επίδραση τους στην ακαδηµαϊκή εξουθένωση διαπίστωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη συνιστώσα 
του κυνισµού για τους φοιτητές που συνδυάζουν χαµηλό επίπεδο συνεργατικότητας µε υψηλό επίπεδο 
καινοτοµικής αναζήτησης - άτοµα διερευνητικά, ευερέθιστα, παρορµητικά που δεν µπορούσαν να ανεχτούν 
τη συνήθη και απλή δουλειά, (S. J. Lee et al., 2017). 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην έρευνα των Pagnin et al. (2013) διαπιστώθηκε ότι κατά την 
πάροδο των ετών φοίτησης τα επίπεδα κυνισµού αυξάνονται. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές ιατρικής 
που είχαν ως κίνητρο επιλογής τους την ιατρική λόγω ενός γεγονότος ζωής ασθένειας ή απώλειας 
παρουσίασαν την υψηλότερη συναισθηµατική εξάντληση και τον υψηλότερο µέσο όρο κυνισµού. Αυτές οι 
κυνικές στάσεις µπορεί να ερµηνευτούν ως ένα σχήµα αντιµετώπισης της σύγκρουσης στην ανάπτυξη της 
επαγγελµατικής τους ταυτότητας, (Pagnin et al., 2013). 

2.11.3.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Στην εργασία του Rahmati (2015) τα ευρήµατα ανέδειξαν ότι υπάρχει αρνητική στατιστικά σηµαντική 
συσχέτιση ανάµεσα στη προσωπική επάρκεια-ολοκλήρωση και στη φοιτητική εξουθένωση, δηλαδή οι 
φοιτητές που έχουν χαµηλή προσωπική επάρκεια είναι επιρρεπείς σε εξουθένωση και έχουν µειωµένη 
ικανότητα προσαρµογής, (Rahmati, 2015). Χαρακτηριστικά στην έρευνα των Pagnin et al. (2013) 
διαπιστώθηκε ότι κατά την πάροδο των ετών φοίτησης τα επίπεδα κυνισµού αυξάνονται ενώ τα επίπεδα 
αίσθησης της ακαδηµαϊκής αποτελεσµατικότητας µειώνονται, (Pagnin et al., 2013). 

Η προσωπική ολοκλήρωση παρουσιάζει θετικό συσχετισµό µε την αισιοδοξία, την αυτεκτίµηση, τον 
εσωτερικό έλεγχο και την στάση επίτευξης των κατορθωµάτων. Επιπρόσθετα, θετικό συσχετισµό 
παρουσιάζει και µε την ικανότητα προσαρµογής στα νέα δεδοµένα ζωής. Βάση ερευνητικών αποτελεσµάτων 
η προσωπική επάρκεια παρουσιάζει συσχετισµό µε το µέγεθος προσπάθειας των φοιτητών και τη διαχείριση 
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του χρόνου στο πλαίσιο αντιµετώπισης των ακαδηµαϊκών εµποδίων και των εργασιών επειδή προσδίδει στους 
φοιτητές επιµονή στην επίτευξη των στόχων, (Bandura & Walters, 1977; Rahmati, 2015). 

2.11.3.5 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την προσαρµογή τους στο νέο περιβάλλον καλούνται να διευρύνουν 
συνήθως τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και αυτό ενέχει αβεβαιότητα όπως επίσης και να προσαρµοστούν 
στο νέο περιβάλλον (Hicks & Heastie, 2008). Επίσης, η συνεργασία των φοιτητών µεταξύ τους αλλά και µε 
τους καθηγητές τους είναι σύµφυτη της ακαδηµαϊκής ζωής, (Gary Lee et al., 2000).  

Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι η ικανότητα των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους άλλους είναι σηµαντική 
στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων και της ακαδηµαϊκής συνεργασίας. Στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο 
υπάρχει ανάγκη συνεργασίας των φοιτητών µε τους καθηγητές τους και µε τους συµφοιτητές τους λόγω της 
ανθρωποκεντρικής φύσης των ακαδηµαϊκών καθηκόντων και φοιτητικών δραστηριοτήτων. Συχνά, η 
διάδραση των φοιτητών κυρίως µε τους συµφοιτητές τους προαπαιτείται στο πλαίσιο οµαδικών εργασιών, 
παρουσιάσεων, projects και εργαστηριακών ασκήσεων. Για την άρτια διεκπεραίωση των ακαδηµαϊκών 
δραστηριοτήτων η ικανότητα των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους καθηγητές τους και τους συµφοιτητές 
τους µπορεί να είναι κρίσιµη.  

Ενδεικτικά, τα ευρήµατα της έρευνας της Duque (2011) υπογραµµίζουν ότι η συνεργασία των φοιτητών είναι 
πολύ σηµαντική ως προς την ερµηνεία των φοιτητικών, γνωστικών και µαθησιακών αποτελεσµάτων που εξηγεί 
ένα µεγάλο ποσοστό της ικανοποίησης και της αποτελεσµατικότητας εστιασµένα στα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, τα µαθησιακά αποτελέσµατα των φοιτητών -γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων- 
δεν εξαρτώνται µόνο από την αντίληψη ποιότητας -ποιότητα διδασκαλίας µαθηµάτων, δοµή προγράµµατος, 
κοινωνικό περιβάλλον, γραµµατειακή υποστήριξη, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, δραστηριότητες στην 
πανεπιστηµιούπολη, (L. C. Duque, 2014)- αλλά και από την ικανότητα των φοιτητών να συνεργάζονται µε 
τους άλλους -προσπάθεια και αποτελεσµατικές αλληλεπιδράσεις µε άλλα πρόσωπα στο πανεπιστήµιο- και 
ψυχολογικές καταστάσεις που σχετίζονται µε τις σπουδές τους, (C. Duque, 2011).  

Στην έρευνα των Lee, Choi & Chae (2017) διαπιστώθηκε ότι τα χαµηλά επίπεδα αυτοκαθορισµού και η 
ικανότητα συνεργασίας συνιστούν προβλεπτικούς παράγοντες της εξουθένωσης των φοιτητών ιατρικής. 
Μάλιστα, οι φοιτητές που έχουν χαµηλή ικανότητα συνεργασίας αρέσκονται να κριτικάρουν τους άλλους και 
λειτουργούν αποµονωµένα και όχι συνεργατικά. Η µοναχική στάση τους στο χώρο εργασίας αποτρέπει την 
ενσυναίσθηση δηλαδή να καταλαβαίνουν τα συναισθήµατα των άλλων και συσχετιζόµενη µάλιστα µε την 
ανοιχτότητα στην καινοτοµία -ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας-, κρατάνε απόσταση από τα 
προβλήµατα των άλλων, είναι λιγότερο συνεργατικοί µε απώτερο αποτέλεσµα την επίδειξη κυνικής στάσης, 
(S. J. Lee et al., 2017).  

2.11.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Ορισµένοι εκ των ερευνητών που επικεντρώνονται στη µελέτη του συνδρόµου εξουθένωσης των φοιτητών 
(Capri et al., 2012; Dyrbye et al., 2008; Guthrie & Black, 1997; Schaufeli, Martínez, et al., 2002; Schaufeli, 
Salanova, et al., 2002; Y. Zhang et al., 2007) εξέτασαν -όπως ενδεικτικά οι Cazan και Năstasă- το 
συσχετισµό ανάµεσα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη, εξουθένωση και την ικανοποίηση των φοιτητών 
καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης συσχετίζονται µε χαµηλά 
επίπεδα άγχους, εξουθένωσης και αντίστροφα συσχετίζονται µε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης γενικά από τη 
ζωή (Cazan & Năstasă, 2015). 
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Συνολικά, η έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης εµφανίζει αρνητική συσχέτιση µε την εργασιακή 
εξουθένωση και το εργασιακό άγχος (Antoniou & Koronaiou, 2018). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη όπως 
αναλύθηκε σε προηγούµενα ενότητα φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο ακαδηµαϊκό στερέωµα 
και σχετίζεται µε τη φοιτητική εξουθένωση, µε την ακαδηµαϊκή προσαρµογή και την ικανοποίηση από τη 
ζωή. Μελέτες αποδεικνύουν ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη σχετίζεται µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία µε την 
καλύτερη προσαρµογή, την υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή, τα χαµηλά επίπεδα άγχους και 
εξουθένωσης, (Cazan & Năstasă, 2015). Στην έρευνα των Por et al. (2011) τα ευρήµατα υπογραµµίζουν ότι 
τα αυξηµένα επίπεδα συναισθηµάτων αυτοελέγχου και ενδυνάµωσης λειτουργούν υποστηρικτικά στους 
φοιτητές νοσηλευτικής ωθώντας τους να υιοθετούν ενεργές και αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης 
του άγχους µε στόχο την ενίσχυση της ευηµερίας τους, (Por, Barriball, Fitzpatrick, & Roberts, 2011). 

Όσον αφορά, το ρόλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης κατά την περίοδο µετάβασης των ατόµων από τη 
σχολική τους στη φοιτητική ζωή επιβεβαιώθηκε ερευνητικά η σηµαντικότητά του και µάλιστα αναδείχθηκε 
ως προβλεπτικός παράγοντας ακαδηµαϊκής επιτυχίας ή αποτυχίας των φοιτητών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αυτής, (J. D. A. Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004). Οµοίως, στην έρευνα των Jaeger 
& Eagan (2007) η διαπροσωπική διαχείριση του άγχους και οι κλίµακες προσαρµοστικότητας στο πλαίσιο 
εργαλείων µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης -BarOn και EQi- αναδείχτηκαν σηµαντικοί 
προβλεπτικοί παράγοντες της ακαδηµαϊκής απόδοσης των φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, (Nasir 
& Masrur, 2010). Μάλιστα, στην έρευνα Nasir & Masrur (2010) αναδείχθηκε ότι υπάρχει ισχυρός 
συσχετισµός ανάµεσα στη συναισθηµατική νοηµοσύνη των φοιτητών και των ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων 
τους και συγκεκριµένα η συναισθηµατική νοηµοσύνη υπογραµµίστηκε ως σηµαντικός προβλεπτικός 
παράγοντας της ακαδηµαϊκής αυτοπραγµάτωσης που αποτελεί δοµικό στοιχείο της φοιτητικής εξουθένωσης, 
(Nasir & Masrur, 2010). Επίσης, στην έρευνα των Parket et al. (2006) επιβεβαιώθηκε ότι ποικίλες 
παράµετροι της συναισθηµατικής νοηµοσύνης συνιστούν σηµαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες της 
ακαδηµαϊκής απόδοσης ιδιαίτερα στους πρωτοετείς φοιτητές, (J. D. A. Parker et al., 2006). Ειδικά, για το 
ζήτηµα της µεταβατικής περιόδου των φοιτητών το κεντρικό εύρηµα του συσχετισµού ανάµεσα στη 
συναισθηµατική νοηµοσύνη και στην ακαδηµαϊκή παραµονή των φοιτητών στο πανεπιστήµιο αναδεικνύεται 
στην έρευνα των Parker et al. (2006), (J. D. A. Parker et al., 2006).  

Οµοίως, βάσει ερευνητικής µελέτης η συναισθηµατική νοηµοσύνη συνιστά σηµαντικό προβλεπτικό 
παράγοντα της ικανοποίησης των φοιτητών από τη ζωή, της υγείας και της ακαδηµαϊκής τους επίτευξης ως 
δοµικού στοιχείου της φοιτητικής εξουθένωσης, (Fernandes & Rego, 2004). Η αποτελεσµατική µάθηση 
λαµβάνει χώρα εφόσον οι φοιτητές καταλαβαίνουν πώς να µαθαίνουν και αυτό απαιτεί δεξιότητες 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης όπως αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχος, ικανότητα επικοινωνίας και ικανότητα 
συνεργασίας µε τους άλλους. Τα ευρήµατα της µελέτης του Fennin (2000) έδειξαν θετικό συσχετισµό µεταξύ 
της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των ακαδηµαϊκών βαθµών. Θετικός συσχετισµός µεταξύ της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ακαδηµαϊκής επίτευξης παρουσιάστηκε επίσης στην έρευνα των 
Marquez, Martin & Brackett (2006) όπως και µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και του µέσου όρου 
βαθµών πτυχίου σε προπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον, στην έρευνα του Farooq (2003) διαπιστώθηκε ότι οι 
φοιτητές µε υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης παρουσιάζουν καλύτερη ακαδηµαϊκή απόδοση σε 
σχέση µε φοιτητές µε χαµηλότερο επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης., (Nasir & Masrur, 2010).  

Αντιστοίχως, στην έρευνα των Benson et al. (2010) διαπιστώθηκε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη στον 
τοµέα της νοσηλευτικής σχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα χειρισµού των διαπροσωπικών σχέσεων και της 
αποτελεσµατικής απόδοσης υπό στρεσογόνες συνθήκες (Benson, Ploeg, & Brown, 2010). Ενδεικτικά, η 
ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών και των ακαδηµαϊκών 
επιτευγµάτων τους διαπιστώθηκε στην έρευνα των Nasir και Masrur, (Nasir & Masrur, 2010). Επιπροσθέτως, 
οι Duran et al. (2006) εστίασαν στους προγνωστικούς παράγοντες της ακαδηµαϊκής εξουθένωσης και της 
δέσµευσης των φοιτητών καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το άγχος και η συνολική αποτελεσµατικότητα 



 

  
 87 

 

      

είναι στενά συνυφασµένα µε την εξουθένωση και αφοσίωση των φοιτητών και εποµένως µέσω του ελέγχου 
αυτών των δύο µεταβλητών, η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί οµοίως να λειτουργήσει ως προγνωστική 
µεταβλητή της φοιτητικής εξουθένωσης, (Durán, Extremera, Rey, Fernández-Berrocal, & Montalbán, 
2006). 

Με βάση το συσχετισµό της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 
αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα, η έρευνα αποδεικνύει συσχετισµούς µεταξύ των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας και της ακαδηµαϊκής επίτευξης των φοιτητών ανεξαρτήτως µάλιστα της σχολής φοίτησης. 
Συγκεκριµένα, ευρήµατα στηρίζουν την αρνητική συσχέτιση µεταξύ του νευρωτισµού -ως χαρακτηριστικού 
της προσωπικότητας- και της επιτυχίας στις εξετάσεις, αλλά και το θετικό συσχετισµό της µε την ικανότητα 
συµφωνίας -ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας- των φοιτητών. Στο πλαίσιο του συσχετισµού µεταξύ 
ακαδηµαϊκής επιτυχίας και προσωπικότητας, πληθώρα ερευνών καταδεικνύουν τη βαρύτητα του στυλ 
αντιµετώπισης των φοιτητών που υιοθετούν τον ενεργό τρόπο αντιµετώπισης, να σηµειώνουν περισσότερη 
ακαδηµαϊκή επιτυχία και να είναι λιγότερο πρόθυµοι να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Ακόµη, παράγοντες 
όπως ο εσωτερικός αυτοέλεγχος και η ακαδηµαϊκή αυτοαποτελεσµατικότητα εµφανίζουν θετικό συσχετισµό 
µε το µέσο όρο βαθµών και την φοιτητική επιµονή και παραµονή στις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις. Ειδικά για 
τους πρωτοετείς φοιτητές αναδείχτηκε ερευνητικά ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί παράγοντα 
πρόβλεψης της ακαδηµαϊκής απόδοσης και βαθµών που σηµαίνει ότι οι φοιτητές µε υψηλότερα επίπεδα 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης χειρίζονται καλύτερα τις κοινωνικές πτυχές της 
µετάβασής τους στο πανεπιστήµιο όπως αντιµετώπιση παραγόντων προσαρµογής στις ακαδηµαϊκές τους 
σπουδές, νοσταλγία σπιτιού, έλλειψη άµεσης διαθεσιµότητας για συναισθηµατική στήριξη από την 
οικογένεια/γονείς και δηµιουργία νέων φίλων. Ωστόσο, αναφορικά µε τους πρωτοετείς φοιτητές υπάρχουν 
έρευνες στις οποίες, ο συσχετισµός µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των ακαδηµαϊκών βαθµών 
είναι ασθενής, (Austin, Evans, Goldwater, & Potter, 2005). 

Τα υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής νοηµοσύνης συνδέονται άµεσα µε χαµηλά επίπεδα άγχους, στρες, 
εξουθένωσης και µε υψηλή ικανοποίηση από τη φοιτητική ζωή. Εποµένως, η συναισθηµατική νοηµοσύνη των 
φοιτητών µπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας απουσίας από τις φοιτητικές υποχρεώσεις, 
χαµηλής κινητοποίησης ως προς τη διεκπεραίωση των σπουδών και χαµηλής ακαδηµαϊκής 
αυτοπραγµάτωσης (Cazan & Năstasă, 2015). 

Ωστόσο, η έρευνα των Cazan & Năstasă (2015) δεν ανέδειξε σηµαντικό συσχετισµό µεταξύ των 
ακαδηµαϊκών βαθµών και της εξουθένωσης ή µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των ακαδηµαϊκών 
αποτελεσµάτων σε αντίθεση µε τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών όπου διαπιστώνεται ο θετικός 
συσχετισµός που έχει η συναισθηµατική νοηµοσύνη µε την προσωπική και εργασιακή ανάπτυξη, (Cazan & 
Năstasă, 2015).  

Οµοίως, στην έρευνα των Nasir & Masrur (2010) δε βρέθηκε ισχυρός συσχετισµός ανάµεσα στα 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά ηλικία και φύλο και στη συναισθηµατική νοηµοσύνη των φοιτητών µε εξαίρεση 
τη διαχείριση του άγχους ανάµεσα στους άνδρες φοιτητές που φαίνεται ότι τα καταφέρνουν καλύτερα από 
ότι οι γυναίκες, (Nasir & Masrur, 2010). Σε ότι αφορά το δηµογραφικό χαρακτηριστικό της ηλικίας οι Birks, 
McKendreee, & Watt (2009) δεν διαπίστωσαν καµία σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών στον τοµέα της υγείας, (Nasir & Masrur, 2010).  

2.11.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει την ηλικία, το άγχος, τη σωµατική υγεία, το στυλ στήριξης 
των γονέων και δοµικά στοιχεία της προσωπικότητας ως τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες της 
ικανοποίησης της ζωής των φοιτητών µε απώτερη επιρροή στη φοιτητική εξουθένωση. Επίσης, ο θετικός 
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ισχυρός συσχετισµός µεταξύ της ακαδηµαϊκής απόδοσης, της εκπαιδευτικής εµπειρίας και της ικανοποίησης 
από τη ζωή µε έµφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις επικυρώνεται ερευνητικά, (Chow, 2005). 

Μεταξύ των επιπέδων ικανοποίησης από τη ζωή και του συνδρόµου εξουθένωσης υπάρχει επίσης 
συνδεσιµότητα. Συγκεκριµένα, έχει αναδειχθεί ότι τα υψηλά επίπεδα της ικανοποίησης των φοιτητών 
συνδέονται αρνητικά µε την εξουθένωσή τους (Capri et al., 2012) ενώ ισχυροποιούνται τα επίπεδα της 
ακαδηµαϊκής τους επίδοσης και ανθεκτικότητας. Παράγοντες όπως η αλληλεπίδραση των φοιτητών µεταξύ 
τους, η διάδραση µε τους καθηγητές τους, η κοινωνική τους ζωή, η πνευµατική τους ανάπτυξη και η 
ακαδηµαϊκή τους επίδοση αποτελούν διαρθρωτικά στοιχεία της συνολικής τους ικανοποίησης από τη 
φοιτητική τους ζωή (G. Lee, Jolly, Kench, & Gelonesi, 2000). Στην έρευνα των Grund & Fries (2014) 
διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίηση των φοιτητών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο και διαχείρισης του ελεύθερου 
χρόνου παρουσιάζει θετικό συσχετισµό µε τη συνολική τους ευηµερία, (Grund & Fries, 2014). 

Οι πτυχές που σχετίζονται µε το βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών από τη φοιτητική ζωή όπως η ποιότητα 
της διδασκαλίας, η µαθησιακή εµπειρία και η ποιότητα των υπηρεσιών διερευνώνται (Douglas et al., 2006). 
Έµφαση αποδίδεται στις συνθήκες προσαρµογής των πρωτοετών φοιτητών (Gary Lee et al., 2000) ώστε 
µέσω της ποιότητας προσαρµογής να διασφαλίζεται η σωµατική και ψυχολογική τους ευηµερία (Shankland, 
Genolini, França, Guelfi, & Ionescu, 2010). Για αυτό το λόγο ερευνητική βαρύτητα έχει αποδοθεί στο 
συσχετισµό µεταξύ ικανοποίησης από τη φοιτητική ζωή και ψυχο-συναισθηµατικής ευηµερίας των φοιτητών 
(Capri et al., 2012). Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω εργασιών είναι ότι η διερεύνηση της διασύνδεσης 
της φοιτητικής ζωής µε την εξουθένωση των φοιτητών γίνεται µε άµεσες συσχετίσεις δηλαδή θεωρώντας ότι 
οι προαναφερόµενοι παράγοντες της φοιτητικής ζωής έχουν άµεση επίδραση στο φαινόµενο της φοιτητικής 
εξουθένωσης. 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η φοιτητική ικανοποίηση στη τριτοβάθµια εκπαίδευση λαµβάνει ιδιαίτερη 
προσοχή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ότι από µόνη της αποτελεί ένα εκπαιδευτικό αποτέλεσµα που 
συσχετίζεται τεκµηριωµένα µε τη φοιτητική απόδοση -αν και αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα στη σχέση- 
και µάλιστα θεωρείται ως προβλεπτικός παράγοντας της παραµονής του φοιτητή στο πανεπιστήµιο, (Gary 
Lee et al., 2000). Ορισµένα µοντέλα επιχειρούν να καταλάβουν πώς διαφορετικές αντιλήψεις ποιότητας σε 
διάφορες περιοχές επιδρούν στη φοιτητική ικανοποίηση ενώ άλλα χρησιµοποιούν περισσότερο σύνθετους 
συσχετισµούς που ενσωµατώνουν παράγοντες όπως τα φοιτητικά µαθησιακά αποτελέσµατα και τη τάση των 
φοιτητών για παραµονή και επιµονή στο πανεπιστήµιο, (C. Duque, 2011).  

Συγχρόνως, οι αντιλήψεις των φοιτητών για τα µαθησιακά αποτελέσµατα έχουν µία ισχυρή επίδραση στη 
γενική ικανοποίηση από την εµπειρία τους στο πανεπιστήµιο. Εποµένως, επιβεβαιώθηκε ότι όσο 
περισσότερο ικανοποιηµένοι είναι οι φοιτητές και όσο περισσότερο αντιλαµβάνονται την 
αποτελεσµατικότητα των µαθησιακών τους αποτελεσµάτων τόσο ασθενεί η τάση τους να εγκαταλείψουν το 
πανεπιστήµιο, (C. Duque, 2011). Αντιθέτως, στην έρευνα των Costa et al. (2012) σε φοιτητές ιατρικής 
διαπιστώθηκε ότι ο υψηλός φόρτος εργασίας, η έµφαση στην απόδοση στις εξετάσεις και οι στρατηγικές 
διδασκαλίας οδηγούν σε έλλειψη ικανοποίησης και σε ενίσχυση της πρόθεσης εγκατάλειψης των σπουδών. 
Επιπρόσθετα, συσχετισµός παρουσιάστηκε ανάµεσα στην έλλειψη κοινωνικής στήριξης από το πανεπιστήµιο 
και στην εξουθένωση των φοιτητών, (Costa et al., 2012).  

Ωστόσο, στην έρευνα των Jacobs & Dodd (2003), διαπιστώθηκε ότι όλες οι διαστάσεις της κοινωνικής 
στήριξης -οικογένεια, φίλοι, σηµαντικά άλλα άτοµα-, συνδέονται µε λιγότερη συναισθηµατική εξάντληση, 
λιγότερη αποπροσωποποίηση και υψηλότερη αίσθηση προσωπικής ολοκλήρωσης. Ειδικά όµως, η κοινωνική 
στήριξη που προέρχεται από τους φίλους ξεχωρίζει παρουσιάζοντας έντονα αρνητική συσχέτιση µε την 
εξουθένωση των φοιτητών. Συγκεκριµένα, τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης από τους φίλους βρέθηκε 
να συνδέονται µε τα χαµηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης και τα υψηλότερα επίπεδα προσωπικής 
ολοκλήρωσης, (Jacobs & Dodd, 2003). 
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Ερευνητικά πληθώρα συσχετισµών µεταξύ παραγόντων της φοιτητικής ζωής και φοιτητικής ικανοποίησης 
έχουν µελετηθεί συµπεριλαµβάνοντας την αλληλεπίδραση των φοιτητών µεταξύ τους, την κοινωνική ζωή, την 
αλληλεπίδραση των φοιτητών µε τους καθηγητές τους, την πνευµατική ανάπτυξη, την ακαδηµαϊκή απόδοση, 
την ηλικία, το φύλο και την κοινωνική τάξη. Παρά την εκτεταµένη έρευνα παραµένει ακόµα µία εµφανής 
περιοχή που χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης πάνω σε εννοιολογικά ζητήµατα για το πώς η ικανοποίηση θα 
έπρεπε να ορίζεται, για το πώς µπορεί να αξιολογείται και πώς οι καθοριστικοί παράγοντες προς αυτή 
εκτιµώνται. Πρόκειται για µία εννοιολογική δοµή σύνθετη και ιδίως οι παράγοντες ή οι αιτίες στο πλαίσιο 
της ικανοποίησης έχουν το χαρακτηριστικό της πολυδιαστατικότητας και ποικίλουν µεταξύ των ατόµων και 
µεταξύ των οργανισµών. Τα ευρήµατα καταδεικνύουν µόνο ασθενείς συσχετισµούς µεταξύ των ατοµικών 
παραγόντων και εποµένως κάθε αξιολόγηση της ικανοποίησης δεν εκπλήσσει. Εντούτοις, οι έρευνες που 
λαµβάνουν χώρα προκειµένου να αναγνωριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες της φοιτητικής ικανοποίησης 
σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύµατος τεκµηριώνονται µε δεδοµένο τη σηµαντικότητα της φοιτητικής 
ικανοποίησης ως αποτέλεσµα και τη διασύνδεση της µε άλλα θεµατικά ζητήµατα ιδίως µε την απόδοση των 
φοιτητών και την παραµονή τους στο πανεπιστήµιο, (Gary Lee et al., 2000).  

Η γνώµη των φοιτητών για την ακαδηµαϊκή τους ζωή ενδιαφέρει την έρευνα και αυτό εκφράζεται µέσω της 
ανατροφοδότησης της ικανοποίησής τους, (Douglas et al., 2006). Πρόκειται για την ευνοϊκή υποκειµενική 
αξιολόγηση τους πάνω σε ποικίλα αποτελέσµατα και εµπειρίες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση. Μάλιστα, 
η φοιτητική ικανοποίηση διαµορφώνεται συνεχώς από τα επαναλαµβανόµενα βιώµατα στη φοιτητική ζωή. 
Επιπρόσθετα, το περιβάλλον της πανεπιστηµιακής ζωής µοιάζει σαν ένα δίκτυο από αλληλοσυνδεόµενες 
εµπειρίες που επιδρούν στη συνολική ικανοποίηση των φοιτητών. Για παράδειγµα, η εµπειρία των φοιτητών 
στην τάξη δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που βιώνουν στην πανεπιστηµιούπολη. Βάσει ερευνών η συνολική 
ικανοποίηση από το πανεπιστήµιο καθοδηγείται από την αξιολόγηση των φοιτητών πάνω στην ποιότητα του 
µαθήµατος, άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε τα µαθήµατα, το βαθµό αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
φοιτητών και του προσωπικού του πανεπιστηµίου και το ταίριασµα µεταξύ των προτεραιοτήτων του φοιτητή 
και του περιβάλλοντος της πανεπιστηµιούπολης. Επιπρόσθετα, ερευνητικά αποτελέσµατα οδηγούν στην 
τεκµηρίωση του ισχυρισµού ότι η ικανοποίηση των φοιτητών συνδέεται άµεσα µε την αρµονία µεταξύ του 
περιβάλλοντος της τάξης και των προτιµήσεων του φοιτητή ώστε να ενθαρρύνονται τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα, η αλληλεπίδραση µεταξύ καθηγητών και φοιτητών και η προσωποποίηση, (Elliott & Shin, 
2002). 

Παράγοντες όπως η συνεργασία των φοιτητών µεταξύ τους και µε τους καθηγητές τους, η κοινωνική τους 
ζωή, η πνευµατική τους ανάπτυξη, η ακαδηµαϊκή τους επίδοση αποτελούν διαρθρωτικά στοιχεία του 
συσχετισµού µεταξύ της συνολικής ικανοποίησης και της φοιτητικής τους ζωής, (G. Lee et al., 2000). 
Μάλιστα όσο ανεβαίνει αυτό το επίπεδο ικανοποίησης (Capri et al., 2012) ανελίσσονται οµοίως και τα 
επίπεδα των ακαδηµαϊκών επιδόσεων (G. Lee et al., 2000).  

Περαιτέρω έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τη γνώµη των φοιτητών πάνω στις πτυχές της φοιτητικής 
τους ζωής βάση της ικανοποίησης που λαµβάνουν µέσω των ερωτηµατολογίων ανάδρασης (Douglas et al., 
2006). Αυτό συµβαίνει στη βάση που έχει παραχθεί ερευνητικά και αναδεικνύει την άµεση συνδεσιµότητα 
της ικανοποίησης του φοιτητή µε τη φοιτητική του ζωή και των επιπέδων φοιτητικής εξουθένωσης (Capri et 
al., 2012). Ο συσχετισµός µεταξύ φοιτητικής ζωής, εµπειρίας από την εκπαίδευση και ακαδηµαϊκής 
απόδοσης έχει επίσης αναδειχθεί. Επιπλέον, µελετάται σε συνδυασµό µε τις συνθήκες διαβίωσης, τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και τη γενική ποιότητα ζωής των φοιτητών (Chow, 2005). Ο λόγος διερεύνησης των 
παραµέτρων της φοιτητικής ζωής και των πιθανών συσχετισµών τους βασίζεται στον άξονα εκτεταµένων 
ερευνών περί της ύπαρξης άρρηκτης συνδεσιµότητας µεταξύ της φοιτητικής ζωής και της φοιτητικής 
εξουθένωσης. 
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2.12 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ένας από τους στόχους της παρούσας διατριβής είναι να ερευνηθεί ο γράφος των αιτιωδών παραγόντων που 
επιδρούν στην εξουθένωση των φοιτητών. Δηλαδή, να διερευνηθούν οι παράγοντες ως προς το είδος της 
διαµεσολάβησης της επίδρασής τους – άµεση ή έµµεση επίδραση -, οι αλληλεξαρτήσεις των παραγόντων 
µεταξύ τους καθώς και ο τρόπος διαµεσολάβησης της επίδρασης µέσω των δοµικών στοιχείων του 
συνδρόµου. Στόχος είναι  η λεπτοµερής καταγραφή όλων των παραπάνω να οδηγήσει σε ένα δοµικό 
υπόδειγµα εξισώσεων. Με την έννοια αυτή, η διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων που να σχετίζονται µε τη 
µορφή του γράφου δεν είναι δόκιµη. Όµως, ο έλεγχος συγκεκριµένων υποθέσεων αναφορικά µε την 
κατεύθυνση -θετική ή αρνητική- αιτιώδους σχέσης κάθε παράγοντα µε την εξουθένωση των φοιτητών είναι 
απαραίτητος.  

«Στη στατιστική, µια µηδενική υπόθεση είναι µια δήλωση ή καλύτερα µια πεποίθηση που επιδιώκουµε 
να απορρίψουµε µε αποδείξεις υπέρ του αντίθετου. Πιο συχνά είναι µια δήλωση ότι το φαινόµενο που 
µελετάται δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα ή δεν κάνει καµία διαφορά. Με βάση ότι είναι πάντα 
δεδοµένο, από στατιστικής σύµβασης, ότι η θεωρητική υπόθεση είναι λάθος, και η λεγόµενη "µηδενική 
υπόθεση" είναι ότι τα παρατηρούµενα φαινόµενα απλά προκύπτουν τυχαία και κατά συνέπεια, ο 
πιθανολογικός παράγοντας δεν έχει καµία επίδραση – η δοκιµή θα καθορίσει αν αυτή η υπόθεση είναι 
σωστή ή λάθος. Αυτός είναι ο λόγος που η υπόθεση υπό δοκιµή συχνά αποκαλείται µηδενική υπόθεση 
(το πιο πιθανό, επινοήθηκε από τον Fisher (1935, σελ. 19)), διότι είναι αυτή η υπόθεση που είτε 
απορρίπτεται είτε δεν απορρίπτεται από τη δοκιµή. Όταν η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται, είναι 
δυνατόν να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα δεδοµένα υποστηρίζουν την «εναλλακτική υπόθεση». 

Η συνεχής εφαρµογή από τους στατιστικολόγους της σύµβασης των Neyman και Pearson που 
αντιπροσωπεύει «την υπόθεση που θα δοκιµαστεί», µε την έκφραση H0 έχει οδηγήσει σε περιπτώσεις 
όπου πολλοί κατανοούν τον όρο "µηδενική υπόθεση" υπό την έννοια «η υπόθεση του τίποτα» – µια 
δήλωση ότι τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από την υπόθεση είναι εξ ολοκλήρου τυχαία. Αυτό 
δεν είναι απαραιτήτως το θέµα – ο περιορισµός-κλειδί , σύµφωνα µε τον Fisher (1966), είναι ότι «η 
µηδενική υπόθεση πρέπει να είναι ακριβής, ότι είναι απαλλαγµένη από αοριστία και ασάφεια, επειδή 
πρέπει να παρέχει τη βάση για το 'πρόβληµα της διανοµής', του οποίου προβλήµατος η 
σηµασιολογική δοκιµή είναι λύση», (R. A. Fisher, 1966). Ως συνέπεια αυτού, στην πειραµατική 
επιστήµη, η µηδενική υπόθεση είναι γενικά µια δήλωση ότι ένας συγκεκριµένος χειρισµός δεν έχει 
καµία επίδραση, στην επιστήµη της παρατήρησης, είναι ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ της 
τιµής µιας συγκεκριµένης µετρούµενης µεταβλητής, µε αυτήν µιας πειραµατικής πρόβλεψης.» 

(Wikipedia, 2019b) 

Σε αντιδιαστολή µε τον αυστηρό ορισµό των στατιστικών υποθέσεων, στις κοινωνικές επιστήµες 
χρησιµοποιείται ευρέως κατά τη διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης η αιτιώδης σχέση ανάµεσα στις 
µεταβλητές καθώς και το είδος αυτής της σχέσης – κάτι που αντιφάσκει µε το αυστηρό θεωρητικό πλαίσιο 
των στατιστικών υποθέσεων. Στην παρούσα διατριβή για τις ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώνονται όπως 
στις κοινωνικές επιστήµες θα υιοθετηθεί το πρόθεµα Ερευνητική Υπόθεση ενώ για τις ποιο αυστηρές 
στατιστικές µηδενικές υποθέσεις θα χρησιµοποιηθεί το πρόθεµα Υπόθεση.  

Από το θεωρητικό πλαίσιο και µε βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν οι ακόλουθες ερευνητικές 
υποθέσεις:  

Ερευνητική Υπόθεση 1: Οι άνδρες φοιτητές εµφανίζουν µεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης από τις 
γυναίκες. 
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Ερευνητική Υπόθεση 2: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας τους.  

Ερευνητική Υπόθεση 3: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών που µεγάλωσαν µε δύο γονείς 
µέχρι το γυµνάσιο είναι µικρότερα σε σχέση µε τους φοιτητές που µεγάλωσαν σε µονογονεϊκή 
οικογένεια. 

Ερευνητική Υπόθεση 4: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών που µεγάλωσαν µε δύο γονείς 
µέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου είναι µικρότερα σε σχέση µε τους φοιτητές που µεγάλωσαν σε 
µονογονεϊκή οικογένεια. 

Ερευνητική Υπόθεση 5: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την αστικότητα της περιοχής του λυκείου αποφοίτησης. 

Ερευνητική Υπόθεση 6: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση µε το φόρτο εργασίας (Α1) 

Ερευνητική Υπόθεση 7: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την επάρκεια των υποδοµών φοίτησης (Α2) 

Ερευνητική Υπόθεση 8: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την αίσθηση ύπαρξης δικαιοσύνης και ανταµοιβής (Α3) 

Ερευνητική Υπόθεση 9: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την επαρκή ενηµέρωση και οργάνωση (Α4) 

Ερευνητική Υπόθεση 10: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών (SL1) 

Ερευνητική Υπόθεση 11: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχέτιση µε την ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών (SL2) 

Ερευνητική Υπόθεση 12: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών στο προτελευταίο έτος 
σπουδών είναι µεγαλύτερα 

Ερευνητική Υπόθεση 13: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από τη 
σχολή φοίτησης 

Ερευνητική Υπόθεση 14: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από το 
τµήµα φοίτησης 

Ερευνητική Υπόθεση 15: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση µε τη σειρά προτίµησης που είχε στο µηχανογραφικό το τµήµα φοίτησης τους 

Ερευνητική Υπόθεση 16: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν αρνητική 
συσχετιση µε την ικανότητα αυτοέλεγχου (ΕΙ1) 

Ερευνητική Υπόθεση 17: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση µε τη δυσκολία ενσυναίσθησης (ΕΙ2) 

Ερευνητική Υπόθεση 18: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση µε την έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (ΕΙ3)  
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Τα έγκυρα και αξιόπιστα µέτρα είναι απαραίτητα για το πεδίο της ψυχολογίας, καθώς και για τη µελέτη των 
ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των στάσεων. Με αυτή την έννοια, η κλασική θεωρία δοκιµασιών (Classical 
Test Theory-CTT) έχει εξυπηρετήσει εκτενώς τον τοµέα αυτό για περισσότερα από 100 χρόνια. Ωστόσο, η 
εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτήσεων (Item Response Theroy - IRT) στην ψυχολογική και 
εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει προκαλέσει σηµαντικές και θετικές αλλαγές στην ανάπτυξη ψυχολογικών 
δοκιµασιών, (Hambleton & Jodoin, 2003). Η χρήση της IRT στην αξιολόγηση ψυχολογικών δοκιµασιών 
έχει αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι της κλασσικής CTT, κυρίως επειδή η IRT διέπεται από την ιδιότητα του 
αναλλοίωτου (οι βαθµολογίες που υπολογίζονται στις δοκιµασίες δεν εξαρτώνται από την επιλογή των 
ερωτηµάτων της δοκιµασίας) όταν έχει προηγηθεί προσαρµογή του υποδείγµατος και οι συναρτήσεις 
πληροφορίας της δοκιµασίας παρέχουν την ιδανική ποσότητα πληροφορία ή «ακρίβεια µέτρησης» που 
καταγράφηκε από τη δοκιµασία στην κλίµακα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε, (Bortolotti, Tezza, de 
Andrade, Bornia, & de Sousa Júnior, 2013; Embretson & Reise, 2013; Zanon et al., 2016). 

Όπως παρουσιάστηκε από τον Gulliksen (1950) όταν ένα ψυχολογικό τεστ αποτιµάται µε CTT, τα 
στατιστικά ευρήµατα είναι εξαρτηµένα από το δείγµα των εξεταζοµένων που χρησιµοποιούνται στη 
βαθµονόµηση του στοιχείου. Όµως, για την εξέλιξη της επιστήµης είναι σηµαντικό να λαµβάνει χώρα και η 
εξέλιξη των δοκιµασιών λαµβάνοντας υπόψη στατιστικούς δείκτες των ερωτηµάτων που δεν είναι άµεσα 
εξαρτώµενοι από την επιλογή του δείγµατος των εξεταζόµενων. Οµοίως, οι βαθµολογίες των εξεταζόµενων 
επίσης εξαρτώνται από την επιλογή των ερωτηµάτων της δοκιµασίας. Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι οι 
εξεταζόµενοι για να συγκριθούν, πρέπει είτε να λάβουν τα ίδια ερωτήµατα δοκιµασίας είτε στατιστικά 
ισοδύναµα ερωτήµατα δοκιµασίας, (Χριστακούδης, 2013). Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες 
προέκυπτε καλύτερος έλεγχος αν η επιλογή των ερωτηµάτων της δοκιµασίας αντιστοιχούσε στα διάφορα 
επίπεδα ικανοτήτων των εξεταζόµενων ή η ίδια η επιστηµονική κοινότητα απαιτούσε την εξέλιξη των 
δοκιµασιών ώστε να περιλαµβάνουν πληροφορία για περισσότερα χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου. Οι 
εξεταζόµενοι που σηµειώνουν υψηλό επίπεδο σε ένα τεστ -όπως για παράδειγµα είναι τα ερωτηµατολόγια 
διερεύνησης της εξουθένωσης- ενδέχεται να χρειάζεται να λάβουν πιο απαιτητικά και εξειδικευµένα 
ερωτήµατα για την ενδελεχή µελέτη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Αλλά, αυτή η εξατοµικευµένη επιλογή 
ερωτηµάτων της δοκιµασίας θα περιορίσει τη δυνατότητα σύγκρισης των εξεταστών αν χρησιµοποιηθεί η 
κλασσική CTT, (Zanon et al., 2016).  

Το παραπάνω δίλληµα στην εφαρµογή της κλασσικής CTT και των περιορισµών που η ίδια θέτει, έχει 
απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα οδηγώντας πολλές φορές σε «συγκρούσεις» µεταξύ των ερευνητών 
για το ποιο εργαλείο µέτρησης είναι καταλληλότερο. Τα µειονεκτήµατα που έχει η χρήση της κλασσικής 
CTT είναι, (Zanon et al., 2016): 

1. Το πρώτο µειονέκτηµα της κλασικής CTT είναι ότι η ερµηνεία των χαρακτηριστικών του 
ερωτώµενου εξαρτάται από το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε. Οι ερωτώµενοι θα 
εµφανιστούν πιο έξυπνοι, εάν τους δοθούν ευκολότερες δοκιµασίες, αλλά θα φαίνονται λιγότερο 
έξυπνοι εάν λάβουν πιο δύσκολες δοκιµασίες. Αν λάβουµε υπόψη τα αποτελέσµατα της διδακτορικής 
διατριβής του Χριστακούδη (2013) όπου διαπιστώθηκαν διαφορές στις απαντήσεις των 
εξεταζόµενων λόγω διαφορών στον τρόπο κατανόησης των ερωτηµάτων από άτοµα µε το ίδιο 
επίπεδο γνώσης στο αντικείµενο αλλά διαφορετικής ηλικίας, φύλου κ.α. τότε είναι ενδεχόµενο στα 
ψυχολογικά τεστ να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των ερωτώµενων όχι λόγω 
διαφορετικού επιπέδου σε κάποιο χαρακτηριστικό αλλά από διαφοροποίηση στην κατανόηση του 
ερωτήµατος από τον τρόπο διατύπωσης των ερωτηµάτων και κατά συνέπεια ενδεχόµενη 
διαφοροποίηση στο επίπεδο της απάντησης, (Χριστακούδης, 2013). 
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2. Το δεύτερο µειονέκτηµα της κλασσικής CTT είναι ότι τα χαρακτηριστικά της δοκιµασίας 
εξαρτώνται από το δείγµα. Η ίδια δοκιµασία που εφαρµόζεται σε µια οµάδα σπουδαστών υψηλής 
ικανότητας και σε µια άλλη οµάδα σπουδαστών χαµηλής ικανότητας θα δώσει διαφορετικά 
ευρήµατα για τη δοκιµασία ενώ στην πραγµατικότητα αξιολογείται το ίδιο ερωτηµατολόγιο. Αυτό 
επιβάλει στους ερευνητές όταν αποτιµούν µε κλασσική CTT να δίνουν πολύ µεγάλη έµφαση στην 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος σε σχέση µε τον πληθυσµό. Επιπρόσθετα, όταν δεν 
εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος έχει «επιβληθεί» από την επιστηµονική 
κοινότητα η σαφής αναγραφή των περιορισµών που θέτει στη γενίκευση η µη τήρηση της 
αντιπροσωπευτικότητας.  

3. Το τρίτο µειονέκτηµα της κλασσικής CTT είναι ότι η θεωρία υποθέτει ότι τα σφάλµατα µέτρησης 
είναι ίσα για όλα τα άτοµα. Αυτό είναι προβληµατικό επειδή τα άτοµα µε διαφορετικά επίπεδα 
ικανότητας θα παρουσιάσουν διαφορετικά επίπεδα σφάλµατος σε µια δοκιµασία που αξιολογεί τις 
ίδιες πληροφορίες. Για παράδειγµα, τα άτοµα µε πολύ υψηλό βαθµό συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
είναι λογικό να απαντούν ακριβέστερα στα ερωτήµατα που την εξετάζουν σε σχέση µε τα άτοµα που 
δεν έχουν υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

4. Το τέταρτο µειονέκτηµα του CTT είναι ότι δεν επιτρέπει ακριβείς προβλέψεις για πιθανά 
αποτελέσµατα για έναν ερωτώµενο ή για τον πληθυσµό χρησιµοποιώντας µόνο τις βαθµολογίες 
ικανότητας του. Αυτές οι πληροφορίες θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες για έναν επιστήµονα που θέλει να 
προσαρµόσει µια δοκιµασία ή να αναπτύξει εξαρχής µια δοκιµασία για έναν πληθυσµό µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, αλλά την καθιστούν «προβληµατική» όταν αλλάζει ο πληθυσµός ή τα 
χαρακτηριστικά του.  

Όλα τα παραπάνω µειονεκτήµατα αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων 
IRT µε την προϋπόθεση προσαρµογής των δεδοµένων της έρευνας στο κατάλληλο πολυπαραγοντικό 
µοντέλο IRT, (Harvey, 2016). Για αυτό σε επιλεγµένα σηµεία αξιολόγησης των ερωτήσεων του 
ερωτηµατολογίου, επιλέχθηκε αντί για την κλασσική θεωρία η θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων IRT η οποία 
αναλύεται σε επόµενη υποενότητα.  

3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Το φαινόµενο της εξουθένωσης µεθοδολογικά προσεγγίστηκε µε βάση τα παρακάτω βήµατα: 

1. Δόµηση ερωτηµατολογίου µε θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε το φαινόµενο της εξουθένωσης 
των φοιτητών όπως στοιχεία φοιτητικής ζωής, ικανοποίησης από σπουδές, συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης κ.α.  

2. Διερευνητική παραγοντική ανάλυση ώστε να βρεθούν τα λανθάνοντα χαρακτηριστικά που έχουν 
αιτιώδη σχέση (δοµικά στοιχεία) κάθε θεµατικής ενότητας.  

3. Εντοπισµός των ερωτήσεων/µεταβλητών που έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση σε κάθε δοµικό 
στοιχείο µε χρήση Θεωρίας Απόκρισης Ερωτηµάτων IRT. 

4. Μελέτη των κυριότερων δοµικών στοιχείων του συνδρόµου της εξουθένωσης των φοιτητών µε χρήση 
ιεραρχικών δέντρων ώστε να εντοπιστούν οι σηµαντικότεροι παράγοντες επίδρασης και οι 
αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις τους. 

5. Δηµιουργία σύνθετων δοµών αλληλεπίδρασης µε κατασκευή Δοµικών Υποδειγµάτων Εξισώσεων για 
την ερµηνεία των δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης. 

3.2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στις Ενότητες 2.1 και 2.5 του θεωρητικού µέρους δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην αµφισβήτηση της δοµής, 
των λειτουργιών και της αποτίµησης του συνδρόµου τόσο της εργασιακής όσο και της φοιτητικής 
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εξουθένωσης. Ανακαλούµε επίσης από τις ίδιες ενότητες του θεωρητικού µέρους ότι το MBI δεν αποτελεί 
ένα εργαλείο εξατοµικευµένης διάγνωσης αλλά ένα εργαλείο αξιολόγησης οµάδων και µπορεί να συσχετιστεί 
µε άλλα στοιχεία που αποσπώνται από τις οµάδες όπως δηµογραφικά στοιχεία, προσωπικότητα, 
χαρακτηριστικά της εργασίας, συµπεριφορά, (Christina Maslach et al., 1997). Ως προς τη δοµή η τρίτη 
διάσταση που αφορά την αίσθηση αποτελεσµατικότητας έχει αµφισβητηθεί από ορισµένους ερευνητές, 
(Qiao & Schaufeli, 2011), ή προτείνεται η αντιστροφή της σε αναποτελεσµατικότητα, (Bresó, Salanova, & 
Schaufeli, 2007). Η κλίµακα αναποτελεσµατικότητας αποτελείται από ερωτήµατα που προσαρµόζονται από 
τις ερωτήσεις της κλίµακας αποτελεσµατικότητας έτσι ώστε να αξιοποιούν την αναποτελεσµατικότητα και 
όχι την αποτελεσµατικότητα καθώς θεωρούν ότι συσχετίζεται περισσότερο µε την κλίµακα εξουθένωσης και 
αποπροσωποποίησης, (Morgan et al., 2014). Επίσης, υπογραµµίζεται ότι η µελλοντική έρευνα θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει τον κυνισµό και την αποπροσωποποίηση ως ξεχωριστά δοµικά στοιχεία της 
εξουθένωσης,  (Larsen et al., 2017; Lheureux, Truchot, Borteyrou, & Rascle, 2017; Salanova et al., 2005; 
Simbula & Guglielmi, 2010). Επιπρόσθετα, αν και η εµπειρική έρευνα πάνω στην εξουθένωση και µε τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις πλαισιώνεται από έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία µέτρησης της και διαφόρων 
σηµαντικών µοντέλων και θεωριών, ωστόσο σύµφωνα µε τους Eckleberry-Hunt et al. (2018) τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται υπερχρήση των εργαλείων µέτρησης και ελλειπής αποτίµηση µε βάση τα υπάρχοντα 
εργαλεία οπότε δίνουν την κατεύθυνση αφενός µεν σύλληψης νέων εργαλείων µέτρησης και αφετέρου 
επαναπροσδιορισµού των εννοιολογικών πτυχών της δοµής της εξουθένωσης (Eckleberry-Hunt et al., 2018). 
Επιπρόσθετα, όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 2.10 ορισµένοι ερευνητές προτείνουν τη χρήση θετικών και 
αρνητικών ερωτήσεων ταυτόχρονα στο ίδιο ερωτηµατολόγιο προκειµένου να αποφευχθεί η µεροληψία στις 
απαντήσεις, (Evangelia Demerouti et al., 2003). Στην ίδια κατεύθυνση της αµεροληψίας εκτός από θετικά 
και αρνητικά διατυπωµένες ερωτήσεις προτείνεται στη σύγχρονη έρευνα η χρήση ουδέτερων κλιµάκων που 
περιλαµβάνουν και θετική και αρνητική διάσταση (τύπου «Διαφωνώ πολύ» έως «Συµφωνώ πολύ») ή/και η 
χρήση της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων για την αποτίµηση των απαντήσεων, (Zanon et al., 2016).  

Με γνώµονα τις προκείµενες κατευθύνσεις και το σκοπό της διατριβής δηλαδή τη διερεύνηση του αιτιακού 
υπόβαθρου του συνδρόµου της φοιτητικής εξουθένωσης - όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό µέρος - έγινε η 
αντίστοιχη δόµηση του ερωτηµατολογίου της διατριβής. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τις εξής 
θεµατικές ενότητες:  

(α) Δηµογραφικά στοιχεία,  
(β) Στοιχεία φοιτητικής ζωής,  
(γ) Στοιχεία φοιτητικής ικανοποίησης,  
(δ) Σύνδροµο εξουθένωσης φοιτητών  
(ε) Συναισθηµατική νοηµοσύνη φοιτητών.  

Το πλήρες ερωτηµατολόγιο µε την ονοµατοδοσία όλων των µεταβλητών παρατίθεται στο Παράρτηµα της 
παρούσας διατριβής. Ακολουθεί περιγραφή των ερωτηµάτων ανά θεµατική ενότητα.  

3.2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία στο ερωτηµατολόγιο που διατέθηκε υπήρχαν ερωτήµατα αναφορικά -σε 
παρένθεση αναφέρονται τα ονόµατα των µεταβλητών στους Πίνακες 2 και 9- µε το φύλο (gender) και µε την 
αστικότητα (urbanity) της περιοχής που ήταν το λύκειο αποφοίτησης. 

Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση στο ερωτηµατολόγιο υπήρχε ερώτηµα (ερώτηµα 10) που 
διερευνούσε εάν ο φοιτητής «µεγάλωσε σε οικογένεια µε» «δύο γονείς» ή «µόνο πατέρα» ή «µόνο µητέρα» ή 
«χωρίς γονείς» τη χρονική περίοδο «έως το τέλος γυµνασίου» (growth[SQ001]) και «τη χρονιά πριν την 
εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο» (growth[SQ002]). Επίσης, υπήρχε ερώτηµα (ερώτηµα 13) αναφορικά µε 
«τον αριθµό των παιδιών στην οικογένεια» (nkids) -συµπεριλαβανοµένου και του ιδίου του φοιτητή. 
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Για την οικονοµική κατάσταση στο ερωτηµατολόγιο υπήρχαν: η ερώτηση 14 όπου σε πενταβάθµια κλίµακα 
(1-Πολύ κακή έως 5-Πολύ καλή) χαρακτήριζαν υποκειµενικά την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας 
τους µε γνώµονα τις ανάγκες τους (econsit), και η ερώτηση 15 -µε την ίδια πενταβάθµια κλίµακα- όπου µε 
γνώµονα τις ανάγκες της οικογένειας/νοικοκυριού τους καλούνταν να χαρακτηρίσουν τις συνθήκες διαβίωσης 
τους σε πέντε άξονες, συνθήκες στέγασης (needs[housing]), ικανοποίηση βασικών αναγκών (needs[basic]), 
ικανοποίηση αναγκών για ψυχαγωγία (needs[entertainment]), ικανοποίηση αναγκών για πολιτιστικές 
δραστηριότητες (needs[cultural] και ικανοποίηση αναγκών για µόρφωση και εκπαίδευση (needs[education]). 

3.2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η εξέταση των στοιχείων της φοιτητικής ζωής και ικανοποίησης ως παραγόντων συσχετιζόµενων µε τα 
δοµικά στοιχεία της φοιτητικής εξουθένωσης και σε συνδυασµό µε την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης 
ερωτηµάτων προσανατόλισαν την επιλογή ερωτηµάτων. Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 2.11.5 παραµένει 
ακόµα µία εµφανής περιοχή που χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης πάνω σε εννοιολογικά ζητήµατα για το 
πώς η ικανοποίηση θα έπρεπε να ορίζεται, για το πώς µπορεί να αξιολογείται και πώς οι καθοριστικοί 
παράγοντες προς αυτή εκτιµώνται. Πρόκειται για µία εννοιολογική δοµή σύνθετη και ιδίως οι παράγοντες ή 
οι αιτίες στο πλαίσιο της ικανοποίησης έχουν το χαρακτηριστικό της πολυδιαστατικότητας και ποικίλουν 
µεταξύ των ατόµων και µεταξύ των οργανισµών. Τα ευρήµατα καταδεικνύουν µόνο ασθενείς συσχετισµούς 
µεταξύ των ατοµικών παραγόντων και εποµένως κάθε αξιολόγηση της ικανοποίησης δεν εκπλήσσει. 
Εντούτοις, οι έρευνες που λαµβάνουν χώρα προκειµένου να αναγνωριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες της 
φοιτητικής ικανοποίησης σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύµατος τεκµηριώνονται µε δεδοµένο τη 
σηµαντικότητα της φοιτητικής ικανοποίησης ως αποτέλεσµα και τη διασύνδεση της µε άλλα θεµατικά 
ζητήµατα ιδίως µε την απόδοση των φοιτητών και την παραµονή τους στο πανεπιστήµιο, (Gary Lee et al., 
2000).  

Με δεδοµένα τα παραπάνω για τα στοιχεία της φοιτητικής ζωής και της ικανοποίησης όπως έχουν αναλυθεί 
στις Ενότητες 2.6 και 2.11  υπάρχουν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

Eρώτηµα 2 που αφορά το Τµήµα φοίτησης (department) από την οποία προκύπτει αυτόµατα από την 
απάντηση η σχολή φοίτησης (school). 

Ερώτηση 4 που αφορά στο έτος φοίτησης (semester). 

Ερώτηση 28 που αφορά στη σειρά προτίµησης (order) που είχε στο µηχανογραφικό του φοιτητή το τµήµα 
στο οποίο φοιτά.  

Ερώτηση 47 -από την οποία προέκυψαν οι παράγοντας Α1 έως Α4 που αναλύονται σε επόµενη ενότητα- η 
οποία περιλαµβάνει 12 υπο-ερωτήµατα αξιολογηµένα σε 7βάθµια κλίµακα (1-Διαφωνώ απόλυτα έως 7: 
Συµφωνώ απόλυτα) που αφορούν:  

1. Στο τµήµα µου υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία (agreement.bureaucracy.),  
2. Είµαι πλήρως ενηµερωµένος / η για τις φοιτητικές µου υποχρεώσεις(agreement.awareness.),  
3. Το περιβάλλον φοίτησης -κτηριακές εγκαταστάσεις- είναι ικανοποιητικό (agreement.learnenvbui.), 
4.  Το περιβάλλον φοίτησης- εξοπλισµός- είναι ικανοποιητικό (agreement.learningequi.),  
5. Οι καθηγητές µου, επιβραβεύουν τα επιτεύγµατα και την προσπάθειά µου (agreement.reward.),  
6. Έχω καλή σχέση µε τους συµφοιτητές µου (agreement.relationshipfellow.),  
7. Η κρίση των καθηγητών µου είναι δίκαιη (agreement.fairness.),  
8. Έχω καλές σχέσεις µε τους καθηγητές µου (agreement.relationshipteacher.),  
9. Η φοίτησή µου είναι µια ιδιαίτερα αγχώδης διαδικασία (agreement.anxiety.),  
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10. Δουλεύω µε εντατικούς ρυθµούς για να ανταπεξέλθω στις φοιτητικές µου υποχρεώσεις 
(agreement.intensification.),  

11. Έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας (agreement.workload.),  
12. Έχει αυξηθεί η πίεση για την άµεση παράδοση των εργασιών (agreement.pressure.). 

Ερώτηση 48 -από την οποία προέκυψαν οι παράγοντες SL1 έως SL3 που αναλύονται σε επόµενη ενότητα- η 
οποία περιλαµβάνει 5 υπο-ερωτήµατα αξιολογηµένα σε 5βάθµια κλίµακα (1-καθόλου έως 5-παρα πολύ) που 
αφορούν την ικανοποίηση: 

1. από το επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Τµήµα σας (satisfactionlevel.educlevel.),  
2. από την όλη υποδοµή του τµήµατός σας λειτουργικά (satisfactionlevel.infrastructure.),  
3. από το έργο του διδακτικού προσωπικού και τη συµβολή τους στην ολοκλήρωση των σπουδών σας 

(satisfactionlevel.teachingstaff.),  
4. από τις υπηρεσίες της γραµµατείας του Τµήµατος σας σε σχέση µε την ανάγκη σας για εξυπηρέτηση 
στα θέµατα που σας αφορούν (satisfactionlevel.secretariatservice.),  

5. από το επίπεδο των σπουδών σας (satisfactionlevel.studysatisfaction.).  

3.2.3 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Για τη θεµατική ενότητα της εξουθένωσης των φοιτητών οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου προέρχονται ή 
βασίζονται στα ερωτηµατολόγια:  

(α) Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) (Bresó et al., 2007; Hu & Schaufeli, 2009; 
Βάκρου, 2019; Τζουµάκα, 2015),  

(β) Maslach Burnout Inventory – Educators Survey, (Kokkinos, 2006; Κεπενού, 2015),  
(γ) Oldenburg Burnout Inventory Student Survey (OLBI-SS), (E. Demerouti & Nachreiner, 1998; 

Reis et al., 2015),  

Συνεκτιµήθηκαν οι απαντήσεις στην ερώτηση 49 -από την οποία προέκυψαν οι παράγοντες Β1 έως Β7 που 
αναλύονται σε επόµενη ενότητα- η οποία περιλαµβάνει 35 υπο-ερωτήµατα αξιολογηµένα σε 7βάθµια 
κλίµακα (1-Διαφωνώ απόλυτα έως 7: Συµφωνώ απόλυτα) που αφορούν (στην παρένθεση αναφέρεται το όνοµα 
της αντίστοιχης µεταβλητής, το ερωτηµατολόγιο και η δοµική διάσταση2 προέλευσης):  

1. Απουσιάζω συχνά από τις επαγγελµατικές µου υποχρεώσεις στο πανεπιστήµιο (burnout.absent., OLBI-SS),  
2. Νιώθω συχνά κουρασµένος, εξαντληµένος, χωρίς ενέργεια (burnout.exhausted., MBI-ES, EE), 
3. Νιώθω συχνά αδυναµία συγκέντρωσης (burnout.noconcenrtate., συσχετιζόµενος παράγοντας 
υποενότητα 2.8, PA),  

4. Το τµήµα στο οποίο φοιτώ αξίζει την αφοσίωσή µου (burnout.dedication., συσχετιζόµενος παράγοντας 
υποενότητα 2.6.3, PA),  

5. Οι προσωπικές µου αξίες συνάδουν µε τη γενικότερη κουλτούρα του τµήµατος (burnout.depculture., 
συσχετιζόµενος παράγοντας υποενότητα 2.6.3, ΕΕ),  

6. Η φοίτηση µού προκαλεί άγχος επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή µου (burnout.stress., συσχετιζόµενος 
παράγοντας υποενότητα 2.6.3 και 2.8.2, ΕΕ),  

7. Νιώθω ψυχικά εξουθενωµένος / η από τη φοίτησή µου (burnout.mentallyexhausted., MBI-SS, EE),  
8. Νιώθω εξαντληµένος / η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιµετωπίσω άλλη µια µέρα φοίτησης 

(burnout.wakeupexhausted., MBI-SS, EE),  
9. Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου όλη την ηµέρα 

(burnout.cooperationsttired., MBI-ES, EE),  

 
2 EE: emotional exhaustion, PA: personal accomplishment/ academic efficacy, D/C: depersonalization/cynicism  
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10. Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους καθηγητές µου όλη την ηµέρα 
(burnout.cooperationteatired., MBI-ES, EE),  

11. Νιώθω απογοητευµένος /η από τη φοίτησή µου (burnout.frustrated., MBI-ES, EE),  
12. Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά µε τους συµφοιτητές µου (burnout.stresswoclost., 

MBI-ES, EE),  
13. Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά µε τους καθηγητές µου (burnout.stresswoclostea., 

MBI-ES, EE),  
14. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι συµφοιτητές µου (burnout.understandst., MBI-ES, PA),  
15. Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι καθηγητές µου (burnout.understandtea., MBI-ES, PA),  
16. Αντιµετωπίζω τα προβλήµατα της φοίτησής µου αποτελεσµατικά (burnout.facingprobs., MBI-SS, PA),  
17. Νιώθω αναζωογονηµένος/ η όταν συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου (burnout.rejuvenatedst., MBI-

ES, PA),  
18. Νιώθω αναζωογονηµένος/ η όταν συνεργάζοµαι µε τους καθηγητές µου (burnout.rejuvenatedtea., MBI-

ES, PA),  
19. Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς συµφοιτητές µου, απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα 

(burnout.impersonalbehst., MBI-ES, D/C),  
20. Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς καθηγητές µου, απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα 

(burnout.impersonalbehtea., MBI-ES, D/C),  
21. Ανησυχώ µήπως η φοίτησή µου, µε κάνει σκληρό/ η (burnout.harsch., MBI-SS, D/C),  
22. Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει στους συµφοιτητές µου (burnout.donotcarest., MBI-

ES, D/C),  
23. Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει στους καθηγητές µου (burnout.donotcaretea., MBI-

ES, D/C),  
24. Όταν επιστρέφω στο σπίτι µπορώ εύκολα να ξεχάσω τις "σκοτούρες" της φοίτησης και να χαλαρώσω 

(burnout.forgetting., συσχετιζόµενος παράγοντας 2.8 και 2.1.6.3, ΕΕ),  
25. Εξαιτίας των απαιτήσεων της φοίτησης, όταν επιστρέφω στο σπίτι είµαι ευερέθιστος/ η (burnout.irritable., 
συσχετιζόµενος παράγοντας υποενότητα 2.8 και 2.1.6.3, ΕΕ),  

26. Ο χρόνος που καταλαµβάνει στην καθηµερινή ζωή η φοίτησή µου, δεν µου επιτρέπει να πραγµατοποιώ 
προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές απαιτήσεις (burnout.notimerequirements., OLBI-SS),  

27. Νιώθω συναισθηµατικά στραγγισµένος/ η από την φοίτησή µου (burnout.drained., MBI-ES, EE),  
28. Η καθηµερινή φοίτηση είναι πραγµατικά µια πίεση για µένα (burnout.push., MBI-SS, EE),  
29. Δείχνω λιγότερο ενδιαφέρον για τις σπουδές µου από τότε που ξεκίνησε η φοίτησή µου (burnout.lessinterest., 

MBI-SS, D/C),  
30. Νιώθω ενθουσιασµένος / η όταν ολοκληρώσω κάτι στις σπουδές µου (burnout.excited., MBI-SS, PA),  
31. Στη φοίτησή µου αισθάνοµαι βέβαιος / η ότι είµαι αποτελεσµατικός/ ή (burnout.confident., MBI-SS, PA),  
32. Νιώθω ότι έχω αποκοµίσει πολλά αξιόλογα πράγµατα κατά την φοίτησή µου (burnout.gainedremarkable., 

MBI-SS, PA),  
33. Αµφιβάλλω για τη σηµασία των σπουδών µου (burnout.doubt., MBI-SS, D/C),  
34. Έχω γίνει πιο κυνικός / ή για το αν η φοίτησή µου, συµβάλλει σε κάτι (burnout.cynical., MBI-SS, D/C),  
35. Έχω σκεφτεί το ενδεχόµενο εγκατάλειψης των σπουδών µου, διότι νιώθω ότι βρίσκοµαι στα όρια της αντοχής 

µου (burnout.droppoutstudies., MBI-ES, EE). 

3.2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 2.2 τα χαρακτηριστικά της συναισθηµατικής νοηµοσύνης µπορούν να 
ανήκουν µέσα στο γενικό πλαίσιο της προσωπικότητας, (Bar-On, 1997; Salovey et al., 1995), 
υπογραµµίζοντας µεταβλητές προσωπικότητας όπως η ενσυναίσθηση, η αισιοδοξία, η παρορµητικότητα, ο 
χειρισµός και έλεγχος των συναισθηµάτων, (Rostami et al., 2013, 2014) και συχνά περιλαµβάνει ασαφή 



 

  
 99 

 

      

σχήµατα που φαίνεται να αποτελούν εν δυνάµει αλληλένδετους συσχετισµούς για παράδειγµα την 
αυτεπίγνωση, (Petrides & Furnham, 2000). 

Επίσης είδαµε ότι είναι σηµαντικό ότι οι συνιστώσες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης δε µπορούν να 
θεωρηθούν ως ανεξάρτητες. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι οι συνιστώσες απαραιτήτως συσχετίζονται στα 
εργαλεία αυταναφοράς µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης γιατί η αυταναφερόµενη ικανότητα 
διαφέρει από την πραγµατική ικανότητα, (Petrides & Furnham, 2000). Στην ίδια ενότητα αναλύθηκε ότι η 
µέθοδος µέτρησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι ένας τοµέας προβληµατισµού λόγω κυρίως της 
δοµής της κλίµακας αλλά και της µέτρησης των υποκειµενικών ικανοτήτων. Στην εργασία τους οι Cooper & 
Petrides (2010) αποτίµησαν την αποτελεσµατικότητα του εργαλείου µέτρησης Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire κάνοντας χρήση θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων ειδικά για να καταδείξουν ότι µέσω της 
αποτίµησης µε IRT µπορεί ο ερευνητής να λάβει ακριβή και ταχεία αξιολόγηση της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης, (A. Cooper & Petrides, 2010). 

Για τη θεµατική ενότητα των στοιχείων συναισθηµατικής νοηµοσύνης οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 
προέρχονται ή βασίζονται στα ερωτηµατολόγια:  

(α) Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue-SF) (Petrides, 2009, 2019), 
(β) Self-report Emotional Intelligence (SEI) (Schutte et al., 1998; Βασιλείου Τσετσώνη, 2003), 
(γ) Self-Rated Emotional Intelligence Scale (Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner, & Salovey, 2006), 
(δ) Emotional Competence Inventory (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002, 2013; Βασιλείου 
Τσετσώνη, 2003) 

Τα στοιχεία συναισθηµατικής νοηµοσύνης προκύπτουν από την ερώτηση 50 -από την οποία προέκυψαν οι 
παράγοντες ΕΙ1 έως ΕΙ4 που αναλύονται σε επόµενη ενότητα- η οποία περιλαµβάνει 17 υπο-ερωτήµατα 
αξιολογηµένα σε 7βάθµια κλίµακα (1-Διαφωνώ απόλυτα έως 7: Συµφωνώ απόλυτα) που αφορούν (στην 
παρένθεση αναφέρεται το όνοµα της αντίστοιχης µεταβλητής, το ερωτηµατολόγιο και η δοµική διάσταση3 
προέλευσης):  

1. Δυσκολεύοµαι να εκφράσω τα συναισθήµατα µου µε λόγια (emotionalist.expressfeel., TEIque-SF, P),  
2. Συχνά µου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα πράγµατα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόµου 

(emotionalist.otherprespective., TEIque-SF, R),  
3. Συνήθως µου φαίνεται δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήµατά µου (emotionalist.nocontrolfeel., TEIque-SF, 

M1),  
4. Πολλές φορές δυσκολεύοµαι να κατανοήσω τι ακριβώς νιώθω (emotionalist.struggleunderstand., 

TEIque-SF, R),  
5. Μπορώ κατά κανόνα να µπαίνω στη θέση κάποιου και να καταλάβω τα συναισθήµατά του 

(emotionalist.understandfeel., TEIque-SF, R),  
6. Θεωρώ ότι µπορώ να γνωρίζω τα συναισθήµατά µου µε σαφήνεια (emotionalist.knowmyfeel., SEI, R),  
7. Θεωρώ ότι µπορώ να εκφράσω τα συναισθήµατά µου µε σαφήνεια (emotionalist.expressmyfeel., SREIS, 

U),  
8. Θεωρώ ότι µπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήµατα µου (emotionalist.managemyfeel., TEIque-SF, M1),  
9. Θεωρώ ότι µπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς τα συναισθήµατα των άλλων (emotionalist.aknowledgefeel., 

SREI, ECI, P),  
10. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω τα µη λεκτικά µηνύµατα των ανθρώπων (emotionalist.nonverbalmess., 

SREIS, SEI, P),  
 

3 P: perceiving emotion, U: use of emotion, R: understanding emotion, M1: managing emotion (self), M2: social management. 
Η εξέταση των στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως παραγόντων συσχετιζόµενων µε τα δοµικά στοιχεία της φοιτητικής 
εξουθένωσης και σε συνδυασµό µε την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προσανατόλισαν την επιλογή ερωτηµάτων 
υπό το πρίσµα του κάθε άξονα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης χωρίς να εξαιρεθεί κάποιος. 
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11. Μερικά από τα πιο σηµαντικά γεγονότα της ζωής µου µε οδήγησαν στο να αναθεωρήσω τι είναι σηµαντικό και 
τι όχι στη ζωή (emotionalist.review., SEI, M1, R),  

12. Ελέγχω τα συναισθήµατά µου (emotionalist.controlemot., SEI, M1),  
13. Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι αισθάνονται ό,τι αισθάνονται (emotionalist.nounderstandfeel., SEI, 

R),  
14. Κάνω πράξη αυτά για τα οποία δεσµεύοµαι (emotionalist.doingcomm., ESI, U, M1),  
15. Έχω επίγνωση των ικανοτήτων και των αδυναµιών µου (emotionalist.awareness., ECI, U ),  
16. Αναγνωρίζω το πως τα συναισθήµατα µου επηρεάζουν την απόδοσή µου (emotionalist.recognizefeel., ECI, 

R, M1),  
17. Καταλαβαίνω τους λόγους για τη συµπεριφορά των άλλων (emotionalist.understandothbeh., ECI, M2). 

3.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΔΕΙΓΜΑ 

Για την παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκε ως στατιστικός πληθυσµός οι φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Πατρών που το Δεκέµβριο του 2018 -µήνας συλλογής των απαντήσεων των 
ερωτηµατολογίων- είχε είκοσι τέσσερα (24) Τµήµατα που ανήκαν σε πέντε (5) Σχολές. Συγκεκριµένα, 
(Πατρών, 2018): 

(α) Πολυτεχνική Σχολή 
(α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1999, µε έδρα την Πάτρα 
(β) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1998, µε έδρα το Αγρίνιο 
(γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (αρχικά ως Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών), 1967, µε έδρα την Πάτρα 
(δ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 1980, µε έδρα την Πάτρα 
(ε) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (αρχικά ως Μηχανολόγων Μηχανικών), 

1972, µε έδρα την Πάτρα 
(στ) Πολιτικών Μηχανικών, 1972, µε έδρα την Πάτρα 
(ζ) Χηµικών Μηχανικών, 1977, µε έδρα την Πάτρα 

(β) Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(α) Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, 2004, µε έδρα το Αγρίνιο 
(β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1999, µε έδρα την Πάτρα 
(γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, 2006, µε έδρα το Αγρίνιο 
(δ) Οικονοµικών Επιστηµών, 1985, µε έδρα την Πάτρα 

(γ) Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
(α) Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (αρχικά ως 

Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών), 1983, µε έδρα την Πάτρα 
(β) Θεατρικών Σπουδών, 1989, µε έδρα την Πάτρα 
(γ) Παιδαγωγικό Δηµοτικής Εκπαίδευσης, 1983, µε έδρα την Πάτρα 
(δ) Φιλολογίας, 1994, µε έδρα την Πάτρα 
(ε) Φιλοσοφίας, 1999, µε έδρα την Πάτρα 

(δ) Σχολή Επιστηµών Υγείας 
(α) Ιατρικής, 1983 (αρχικά ως Ιατρική Σχολή, 1977), µε έδρα την Πάτρα 
(β) Φαρµακευτικής, 1983 (αρχικά στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή, 1977), µε έδρα την Πάτρα 

(ε) Σχολή Θετικών Επιστηµών 
(α) Βιολογίας, 1966, µε έδρα την Πάτρα 
(β) Γεωλογίας, 1977, µε έδρα την Πάτρα 
(γ) Επιστήµης των Yλικών, 1999, µε έδρα την Πάτρα 
(δ) Μαθηµατικών, 1966, µε έδρα την Πάτρα 
(ε) Φυσικής, 1966, µε έδρα την Πάτρα 
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(στ) Χηµείας, 1966, µε έδρα την Πάτρα 

Για τη στάθµιση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν τα δηµοσιευµένα στοιχεία που αφορούν το Πανεπιστήµιο 
Πατρών από τον Πίνακα 3 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Πανεπιστηµιακό Τοµέα της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναφορικά µε το «Πλήθος φοιτητών ανά φύλο, εξάµηνο σπουδών, Εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα, Σχολή, Τµήµα και ΥΠΑ», (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 
τα στοιχεία από τον Πίνακα 1. 

Οι µικρές αποκλίσεις στο σύνολο των φοιτητών που προκύπτουν από τη χρονιά στάθµισης που είναι το 
ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 µε το σύνολο των φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 που 
πραγµατοποιήθηκε η συλλογή των ερωτηµατολογίων προκαλεί µη στατιστικά σηµαντικές αποκλίσεις στην 
ποσόστωση των φοιτητών στο χρησιµοποιούµενο µέγεθος δείγµατος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ,ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑ         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΑΡΡΕΝΕΣ  ΘΗΛΕΙΣ      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ                   190962 81604 109358     

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                          18411 8830 9581 
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                      

3460 516 2944 

    ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ            892 137 755 
    ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ                        

831 29 802 

    ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                  332 53 279 
    ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                         770 142 628 
    ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                         635 155 480 
  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                     1929 870 1059 
    ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ                           1197 598 599 
    ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ                      732 272 460 
  ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3122 1680 1442 
    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ              1168 673 495 
    ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             941 521 420 
    ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ                

345 110 235 

    ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                         

668 376 292 

  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                    4019 1822 2197 
    ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ                          469 129 340 
    ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ                          578 271 307 
    ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                        1142 589 553 
    ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ                            655 390 265 
    ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ                            666 197 469 
    ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ               509 246 263 
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                          5881 3942 1939 
    ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                914 565 349 
    ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             670 158 512 
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    ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                        

808 690 118 

    ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΦΥΣΙΚΩΝ      536 275 261 
    ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                            

1161 984 177 

    ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                  592 298 294 
    ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1200 972 228 
 

Tο Πανεπιστήµιο Πατρών είναι περιφερειακό και έχει ως εισακτέους, φοιτητές από όλη την επικράτεια µέσω 
του συστήµατος των πανελληνίων εξετάσεων. Εποµένως µε βάση το κριτήριο της γεωγραφικής κατανοµής 
οι φοιτητές του µπορούν αν σταθµιστούν κατάλληλα να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού.  

Για τη στάθµιση των φοιτητών ως προς τη γεωγραφική κατανοµή χρησιµοποιήθηκαν ως βάση τα στοιχεία 
της απογραφής του 2011 από τον Πίνακα Β01 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που αφορά στο µόνιµο 
πληθυσµό κατά φύλο, οµάδες ηλικιών -χρησιµοποιήθηκαν οι ηλικιακές οµάδες που αντιστοιχούν σε ηλικίες 
φοιτητών 18 έως 24, οι µικρές αποκλίσεις των ηλικιών στον πληθυσµό των φοιτητών δεν προκαλούν 
στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα ευρήµατα- και τόπο γέννησης. (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
2011).  

Το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που εκπονήθηκε συµπληρώθηκε στη βάση τηλεφωνικών συνεντεύξεων -µε 
βάση τις διαδικασίες που χρησιµοποιεί ο Τοµέας Οικονοµικής, Κοινωνικής και Ποσοτικής Έρευνας του 
Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης και Επιχειρηµατικής Νοηµοσύνης του Τµήµατος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών- το Δεκέµβριο του 2018. Στο Παράρτηµα, στο 
Κεφάλαιο 8, Ενότητα 8.1 παρατίθεται το πλήρες ερωτηµατολόγιο. Για την καταχώρηση των απαντήσεων 
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό ανοιχτού κώδικα LimeSurvey, (LimeSurvey Development Team, 2003; 
Limesurvey, 2019). Αφού εκτελέστηκαν οι διαδικασίες στάθµισης, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και µε βάση 
τους ελέγχους αξιοπιστίας των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου αξιοποιήθηκαν τελικά 582 έγκυρες 
απαντήσεις από φοιτητές/τριες του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

Στον επισυναπτόµενο Πίνακα 2 εµφανίζονται οι στατιστικοί δείκτες της µονοµεταβλητής ανάλυσης για όλες 
τις ποσοτικές µεταβλητές του ερωτηµατολογίου. Συγκεκριµένα αναφέρονται οι δείκτες µέσης τιµής, τυπικής 
απόκλισης, διαµέσου, ελάχιστης τιµής, µέγιστης τιµής, εύρους, ασυµµετρίας και κύρτωσης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosi
s  

introyear  2015.10  4.01  2016.00  1980.0
0  

2018.00  38.00  -4.26  23.87  

semester  3.23  1.87  3.00  1.00  7.00  6.00  0.84  -0.33  
entrance  2.09  0.39  2.00  1.00  4.00  3.00  3.82  15.24  
attempt  2.12  0.39  2.00  1.00  4.00  3.00  2.23  6.46  
gender  1.49  0.50  1.00  1.00  2.00  1.00  0.06  -2.00  

birth  1997.15  4.18  1998.00  1950.0
0  

2000.00  50.00  -7.41  72.52  

nkids  2.17  0.82  2.00  1.00  4.00  3.00  0.50  -0.12  
econsit  3.64  0.81  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.24  0.01  

needs.housing.  4.12  0.94  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.30  1.80  
needs.basic.  4.26  0.91  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.36  1.83  

needs.entertainment.  3.83  0.96  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.83  0.60  
needs.cultural.  3.53  1.13  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.50  -0.49  

needs.education.  4.19  0.97  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.31  1.57  
readinghours  5.43  3.11  5.00  0.00  16.00  16.00  1.37  2.04  

loadstress.workload.  3.97  0.99  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.05  0.98  



 

  
 103 

 

      

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosi

s  
loadstress.stress.  3.75  1.16  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.66  -0.37  

act.sports.  1.46  0.50  1.00  1.00  2.00  1.00  0.18  -1.97  
act.art.  1.25  0.43  1.00  1.00  2.00  1.00  1.17  -0.63  

act.group.  1.56  0.50  2.00  1.00  2.00  1.00  -0.23  -1.95  
act.travel.  1.22  0.42  1.00  1.00  2.00  1.00  1.34  -0.20  

act.internet.  1.39  0.49  1.00  1.00  2.00  1.00  0.46  -1.79  
act.other.  1.20  1.34  1.00  1.00  15.00  14.00  7.54  59.46  

sports  1.37  0.48  1.00  1.00  2.00  1.00  0.53  -1.72  
arts  1.22  0.42  1.00  1.00  2.00  1.00  1.33  -0.23  

stopactivity  1.83  0.89  2.00  1.00  3.00  2.00  0.34  -1.64  
help.family.  3.99  1.13  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.15  0.72  
help.school.  2.91  1.15  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.09  -0.77  
help.tuition.  4.08  1.08  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.35  1.37  
help.friend.  3.55  1.14  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.63  -0.21  
influence.1.  3.13  0.77  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.10  2.35  
influence.2.  3.42  1.27  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.71  -0.60  
influence.3.  2.87  1.56  2.00  1.00  5.00  4.00  0.11  -1.59  
influence.4.  2.73  1.54  2.00  1.00  5.00  4.00  0.40  -1.40  
influence.5.  2.85  1.64  2.00  1.00  5.00  4.00  0.32  -1.59  

score  14598.19  4759.55  15750.00  0.00  25000.00  25000.00  -1.90  3.51  
order  1.76  1.07  1.00  1.00  4.00  3.00  1.09  -0.29  

faculty1st  42.43  63.59  1.00  1.00  215.00  214.00  1.34  0.43  
importance.proffesional.  3.97  0.93  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.77  0.40  

importance.scientific.  3.83  0.99  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.71  0.10  
importance.workstab.  4.21  0.91  4.00  1.00  5.00  4.00  -1.17  1.13  

importance.helping.  4.05  1.00  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.83  0.05  
importance.wealth.  3.33  1.01  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.31  -0.17  

importance.socprestige.  3.34  1.10  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.41  -0.41  
importance.identifiability.  3.10  1.15  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.08  -0.69  

coursepercentage  3.11  0.93  3.00  1.00  4.00  3.00  -0.88  -0.05  
grade  6.88  0.98  7.00  5.00  10.00  5.00  0.54  0.85  

courseattfreq  3.62  1.22  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.58  -0.60  
evaluation.participation.  3.62  1.13  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.56  -0.45  

evaluation.response.  3.51  1.11  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.48  -0.44  
evaluation.spendhours.  3.17  1.12  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.28  -0.60  

studysatisfaction  3.81  0.98  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.79  0.45  
frequency.excursion.  2.90  1.02  3.00  1.00  5.00  4.00  0.28  -0.39  

frequency.cinema.  2.80  1.04  3.00  1.00  5.00  4.00  0.01  -0.61  
frequency.theater.  2.03  1.04  2.00  1.00  5.00  4.00  0.83  -0.11  
frequency.tavern.  3.04  1.00  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.19  -0.48  
frequency.friends.  3.92  0.93  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.83  0.41  

frequency.culturalevent.  2.66  1.08  3.00  1.00  5.00  4.00  0.21  -0.56  
frequency.museum.  1.98  1.00  2.00  1.00  5.00  4.00  1.06  0.81  

frequency.library.  2.34  1.16  2.00  1.00  5.00  4.00  0.59  -0.53  
workdurstudies  1.21  0.41  1.00  1.00  2.00  1.00  1.39  -0.07  

reasonwork.necessity.  1.09  0.28  1.00  1.00  2.00  1.00  2.97  6.84  
reasonwork.extraincome.  1.13  0.34  1.00  1.00  2.00  1.00  2.18  2.76  

reasonwork.experience.  1.08  0.28  1.00  1.00  2.00  1.00  3.01  7.04  
reasonwork.other.  1.02  0.25  1.00  1.00  7.00  6.00  18.76  377.08  

relationwstud  1.26  0.54  1.00  1.00  3.00  2.00  1.95  2.85  
furtherstudies  1.70  0.46  2.00  1.00  2.00  1.00  -0.86  -1.26  

kindofstudies.SQ001.  1.21  0.41  1.00  1.00  2.00  1.00  1.40  -0.03  
kindofstudies.SQ002.  1.47  0.50  1.00  1.00  2.00  1.00  0.10  -1.99  
kindofstudies.SQ003.  1.18  0.38  1.00  1.00  2.00  1.00  1.68  0.84  

educinstit  2.61  1.26  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.03  -1.28  
reasonnostudies.SQ001.  1.11  0.31  1.00  1.00  2.00  1.00  2.49  4.19  
reasonnostudies.SQ002.  1.08  0.28  1.00  1.00  2.00  1.00  2.98  6.87  
reasonnostudies.SQ003.  1.09  0.28  1.00  1.00  2.00  1.00  2.94  6.66  
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mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosi

s  
reasonnostudies.SQ004.  1.07  0.26  1.00  1.00  2.00  1.00  3.35  9.22  

reasonnostudies.other.  1.07  0.67  1.00  1.00  9.00  8.00  9.69  96.82  
agreement.bureaucracy.  4.60  1.41  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.29  -0.08  

agreement.awareness.  5.23  1.43  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.76  0.13  
agreement.learnenvbui.  3.99  1.62  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.08  -0.87  

agreement.learningequi.  4.06  1.62  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.08  -0.80  
agreement.reward.  4.11  1.48  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.29  -0.22  

agreement.relationshipfellow.  5.44  1.26  6.00  1.00  7.00  6.00  -1.12  1.54  
agreement.fairness.  4.19  1.39  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.13  -0.27  

agreement.relationshipteacher.  4.44  1.34  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.33  0.26  
agreement.anxiety.  4.57  1.56  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.43  -0.38  

agreement.intensification.  4.48  1.62  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.33  -0.71  
agreement.workload.  4.90  1.41  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.75  0.51  
agreement.pressure.  4.65  1.45  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.51  0.09  

satisfactionlevel.educlevel.  3.63  0.93  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.50  0.30  
satisfactionlevel.infrastructure.  3.07  0.95  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.14  -0.11  

satisfactionlevel.teachingstaff.  3.33  0.95  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.38  0.13  
satisfactionlevel.secretariatservi

ce.  
2.98  1.08  3.00  1.00  5.00  4.00  -0.05  -0.55  

satisfactionlevel.studysatisfactio
n.  

3.63  0.97  4.00  1.00  5.00  4.00  -0.70  0.40  

burnout.absent.  3.24  1.58  3.00  1.00  7.00  6.00  0.40  -0.59  
burnout.exhausted.  4.22  1.58  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.24  -0.68  

burnout.noconcenrtate.  4.27  1.58  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.26  -0.72  
burnout.dedication.  4.96  1.46  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.58  -0.13  
burnout.depculture.  4.28  1.39  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.50  0.07  

burnout.stress.  3.76  1.61  4.00  1.00  7.00  6.00  0.10  -0.60  
burnout.mentallyexhausted.  3.78  1.61  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.00  -0.67  
burnout.wakeupexhausted.  4.07  1.57  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.11  -0.61  
burnout.cooperationsttired.  3.58  1.59  4.00  1.00  7.00  6.00  0.19  -0.62  

burnout.cooperationteatired.  3.85  1.51  4.00  1.00  7.00  6.00  0.04  -0.43  
burnout.frustrated.  3.16  1.66  3.00  1.00  7.00  6.00  0.54  -0.50  

burnout.stresswoclost.  3.25  1.58  3.00  1.00  7.00  6.00  0.51  -0.36  
burnout.stresswoclostea.  3.55  1.53  4.00  1.00  7.00  6.00  0.18  -0.60  

burnout.understandst.  4.49  1.41  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.43  -0.00  
burnout.understandtea.  4.00  1.38  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.32  0.00  

burnout.facingprobs.  4.60  1.47  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.52  -0.23  
burnout.rejuvenatedst.  4.41  1.49  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.48  -0.10  

burnout.rejuvenatedtea.  4.29  1.38  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.22  -0.03  
burnout.impersonalbehst.  3.10  1.66  3.00  1.00  7.00  6.00  0.49  -0.67  

burnout.impersonalbehtea.  3.37  1.57  3.00  1.00  7.00  6.00  0.22  -0.58  
burnout.harsch.  3.18  1.56  3.00  1.00  7.00  6.00  0.35  -0.58  

burnout.donotcarest.  3.48  1.59  3.00  1.00  7.00  6.00  0.44  -0.47  
burnout.donotcaretea.  3.98  1.55  4.00  1.00  7.00  6.00  0.09  -0.43  

burnout.forgetting.  4.61  1.67  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.47  -0.58  
burnout.irritable.  3.74  1.51  4.00  1.00  7.00  6.00  0.07  -0.59  

burnout.notimerequirements.  3.62  1.71  4.00  1.00  7.00  6.00  0.15  -0.98  
burnout.drained.  3.42  1.64  3.00  1.00  7.00  6.00  0.21  -0.80  

burnout.push.  3.97  1.55  4.00  1.00  7.00  6.00  -0.02  -0.58  
burnout.lessinterest.  3.29  1.73  3.00  1.00  7.00  6.00  0.49  -0.70  

burnout.excited.  5.42  1.44  6.00  1.00  7.00  6.00  -0.89  0.39  
burnout.confident.  4.61  1.50  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.43  -0.37  

burnout.gainedremarkable.  4.97  1.45  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.71  0.20  
burnout.doubt.  2.96  1.72  3.00  1.00  7.00  6.00  0.65  -0.46  

burnout.cynical.  3.57  1.66  4.00  1.00  7.00  6.00  0.10  -0.76  
burnout.droppoutstudies.  2.66  1.81  2.00  1.00  7.00  6.00  0.85  -0.39  

emotionalist.expressfeel.  3.79  1.63  4.00  1.00  7.00  6.00  0.16  -0.90  
emotionalist.otherprespective.  3.61  1.59  3.00  1.00  7.00  6.00  0.25  -0.69  
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mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosi

s  
emotionalist.nocontrolfeel.  3.70  1.51  4.00  1.00  7.00  6.00  0.25  -0.77  

emotionalist.struggleunderstand
.  

3.70  1.60  4.00  1.00  7.00  6.00  0.28  -0.78  

emotionalist.understandfeel.  4.80  1.33  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.66  0.49  
emotionalist.knowmyfeel.  5.05  1.30  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.69  0.37  

emotionalist.expressmyfeel.  4.71  1.46  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.37  -0.62  
emotionalist.managemyfeel.  4.87  1.39  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.75  0.48  

emotionalist.aknowledgefeel.  4.84  1.29  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.61  0.39  
emotionalist.nonverbalmess.  3.57  1.50  3.00  1.00  7.00  6.00  0.22  -0.62  

emotionalist.review.  5.17  1.46  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.70  -0.10  
emotionalist.controlemot.  4.81  1.41  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.69  0.16  

emotionalist.nounderstandfeel.  3.44  1.47  3.00  1.00  7.00  6.00  0.37  -0.39  
emotionalist.doingcomm.  5.31  1.40  6.00  1.00  7.00  6.00  -0.92  0.47  

emotionalist.awareness.  5.32  1.27  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.89  0.92  
emotionalist.recognizefeel.  5.04  1.47  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.83  0.30  

emotionalist.understandothbeh.  4.71  1.30  5.00  1.00  7.00  6.00  -0.55  0.23  
B1  -0.00  0.92  -0.00  -2.62  2.54  5.16  0.10  -0.23  
B2  0.00  0.92  0.09  -3.31  1.95  5.26  -0.48  -0.01  
B6  0.00  0.90  0.05  -2.45  2.80  5.25  0.08  -0.03  
B5  0.00  0.87  -0.03  -2.50  3.22  5.72  0.38  0.59  
B4  -0.00  0.86  -0.01  -3.38  4.04  7.42  0.13  2.46  
B7  0.00  0.88  -0.05  -1.85  2.76  4.61  0.36  -0.42  
B3  0.00  0.87  0.03  -2.35  2.68  5.02  0.28  0.04  

EI1  0.00  0.91  0.04  -2.89  2.03  4.92  -0.31  -0.10  
EI4  0.00  0.90  0.06  -3.05  1.98  5.04  -0.33  0.19  
EI2  0.00  0.87  0.01  -2.10  2.83  4.93  0.33  0.12  
EI3  -0.00  0.85  -0.02  -2.50  2.59  5.10  0.22  0.15  
A1  -0.00  0.89  0.00  -3.01  1.92  4.93  -0.28  0.19  
A2  -0.00  1.00  0.00  -2.04  1.96  4.00  -0.09  -0.85  
A3  0.00  0.86  -0.03  -2.65  2.23  4.88  -0.06  0.29  
A4  0.00  0.82  0.06  -3.67  2.05  5.72  -0.73  1.46  

SL1  -0.00  0.92  0.19  -2.85  1.63  4.48  -0.59  0.64  
SL2  0.00  0.88  -0.02  -2.56  2.05  4.62  -0.19  0.28  
SL3  0.00  0.59  0.09  -2.14  1.39  3.53  -0.43  0.06  

g  5.41  1.19  5.45  2.54  10.43  7.89  0.28  0.59  
F1.  2.81  1.07  2.75  -1.05  6.90  7.94  0.29  0.61  
F2.  2.67  1.06  2.68  -1.48  6.18  7.66  -0.11  0.53  
F3.  -3.79  1.60  -3.78  -7.72  1.27  8.98  0.17  0.03  
F4.  0.88  0.95  0.84  -1.56  4.26  5.82  0.27  0.50  
F5.  0.47  1.21  0.39  -2.50  4.95  7.45  0.37  0.17  
F6.  -0.21  0.92  -0.18  -4.10  2.57  6.66  -0.49  1.12  
F7.  1.27  1.14  1.26  -2.14  5.15  7.29  0.41  0.71  

ei.score  6.04  0.72  6.05  3.36  9.29  5.93  0.28  2.64  
 

3.4 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Για την ανάλυση και την ποσοτική διερεύνηση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκαν 
σύγχρονες τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης όπως: 

(α) Παραγοντική Ανάλυση: χρησιµοποιήθηκε η τεχνική διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης ώστε να 
αναζητηθούν οι λανθάνουσες µεταβλητές που έχουν αιτιώδη σχέση µε το φαινόµενο και εποµένως 
να εντοπιστούν τα δοµικά στοιχεία που εµφανίζονται πίσω από τις έννοιες που πραγµατεύεται το 
ερωτηµατολόγιο.  
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(β) Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών: χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης κύριων συνιστωσών ώστε 
να βρεθούν οι διαφορετικοί άξονες επίδρασης των δοµικών στοιχείων που προέκυψαν από την 
παραγοντική ανάλυση.  

(γ) Ιεραρχικά Δέντρα Ταξινόµησης: χρησιµοποιήθηκαν για την ιεράρχηση παραγόντων που 
επηρεάζουν κάθε δοµικό στοιχείο και για τον εντοπισµό των αλληλεξαρτήσεων µεταξύ τους.  

(δ) Θεωρία Απόκρισης Ερωτηµάτων: χρησιµοποιήθηκε για την βαθµολόγηση των λανθανόντων 
χαρακτηριστικών ώστε να εκτιµηθούν οι ερωτήσεις που είχαν τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
να καθορίζουν το επίπεδο επίδρασης σε κάθε δοµικό στοιχείο. 

(ε) Δοµικά Υποδείγµατα Εξισώσεων: χρησιµοποιήθηκαν µετά τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων 
για την ερµηνεία των δοµικών στοιχείων µε χρήση των υπόλοιπων δοµικών στοιχείων και άλλων 
παραγόντων. Με αυτό τον τρόπο µελετήθηκαν όχι µόνο οι άµεσες αλλά και οι έµµεσες επιδράσεις 
από και προς τα δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης των φοιτητών. 

3.4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Η ανάλυση παραγόντων είναι µια στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται για να ερµηνεύσει την κοινή 
µεταβλητότητα µεταξύ παρατηρούµενων, συσχετισµένων µεταβλητών αναφορικά µε ένα δυνητικά µικρότερο 
αριθµό µη παρατηρούµενων µεταβλητών που αποτελούν τα δοµικά στοιχεία των παρατηρούµενων 
µεταβλητών και ονοµάζονται παράγοντες (Bartlett, 1937; Penfold, Lawley, & Maxwell, 2007; Wikipedia, 
2019a). Οι παρατηρούµενες µεταβλητές διαµορφώνονται ως γραµµικοί συνδυασµοί των δυνητικών 
παραγόντων, συν τους όρους «σφάλµατος». Η ανάλυση παραγόντων στοχεύει κατά το δυνατό στην 
οµαδοποίηση των πραγµατικών µεταβλητών σε δοµικά στοιχεία που κατά το δυνατό είναι ανεξάρτητα. 

Αν υποθέσουµε ότι:  

• έχουµε ένα σύνολο από n παρατηρήσιµες µεταβλητές 𝑥", 𝑥$, … , 𝑥&  οι οποίες έχουν µέση τιµή 
𝜇", 𝜇$, … , 𝜇& 

• k το πλήθος δοµικά στοιχεία 𝐹", 𝐹$, … , 𝐹)  τα οποία θεωρούµε ότι είναι οι λανθάνουσες, µη 
παρατηρήσιµες µεταβλητές δηλαδή 

Θα λέµε ότι τα Fi αποτελούν ανάλυση παραγόντων των µεταβλητών xi όταν οι εξισώσεις της µορφής 

𝑥"* − 𝜇* = 𝑙*"𝐹" +	 𝑙*$𝐹$ +	…+	𝑙*)𝐹) + 𝜀, 𝑖 = 1,… , 𝑛	 

Επιλύονται ικανοποιώντας τις παρακάτω παραδοχές: 

(α) οι παράγοντες F και το ε είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, 
(β) η µαθηµατική ελπίδα E(F) = 0, και  
(γ) ο πίνακας συνδιακυµάνσεων των παραγόντων F είναι ο µοναδιαίος, δηλαδή Cov(F) = I.  

Η παραγοντική ανάλυση αποτελεί µία συνηθισµένη τεχνική στη µηχανική µάθηση και την εξόρυξη 
δεδοµένων. Με την παραγοντική ανάλυση οι πληροφορίες που αντλούνται αναφορικά στις αλληλεξαρτήσεις 
µεταξύ των παρατηρούµενων µεταβλητών µπορούν να χρησιµοποιηθούν προς την κατεύθυνση της µείωσης 
του συνόλου των µεταβλητών. Ειδικότερα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός 
παρατηρούµενων µεταβλητών που αντιστοιχούν σε µικρότερο αριθµό υποκείµενων/λανθάνουσων 
µεταβλητών. Είναι µια από τις συνηθέστερα χρησιµοποιούµενες τεχνικές αλληλεξάρτησης και 
χρησιµοποιείται όταν το σχετικό σύνολο µεταβλητών παρουσιάζει µια συστηµατική αλληλεξάρτηση και ο 
ερευνητής στοχεύει στο να βρεθούν οι κοινοί λανθάνοντες παράγοντες που δοµούν ένα φαινόµενο. 

Η ανάλυση παραγόντων διακρίνεται σε (Gorsuch, 1983; Revelle, 2018): 
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(α) Διερευνητική ανάλυση παραγόντων – Exploratory Factor Analysis (EFA): χρησιµοποιείται για τον 
εντοπισµό σύνθετων αλληλεπιδράσεων µεταξύ παρατηρούµενων και λανθανουσών µεταβλητών όταν 
ο ερευνητής δεν κάνει a priori υποθέσεις σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ των παραγόντων, και 

(β) Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων – Confirmatory Factor Analysis (CFA): χρησιµοποιείται όταν 
είναι γνωστό από προηγούµενες έρευνες ότι οι παρατηρούµενες µεταβλητές συνδέονται µε 
συγκεκριµένους παράγοντες (λανθάνουσες µεταβλητές). Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 
περιορίζεται στη σύγκριση των φορτίσεων. 

Στη διδακτορική διατριβή αυτή προκειµένου να µελετηθούν σε βάθος οι αλληλεξαρτήσεις και οι αιτιακές 
σχέσεις των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν κάθε ερευνητικό αντικείµενο µε στόχο να αποδοµηθούν στα 
συστατικά τους µέρη επιλέχθηκε η εφαρµογή διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων. 

3.4.1.1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Αποτελεί τη συνηθέστερη ποσοτική τεχνική της πολυπαραγοντικής ανάλυσης δεδοµένων για τον 
προσδιορισµό της υποκείµενης δοµής ενός σχετικά µεγάλου συνόλου παρατηρούµενων µεταβλητών. 
Χρησιµοποιείται συνήθως προκειµένου να αναπτυχθεί κλίµακα και χρησιµεύει για τον εντοπισµό ενός 
συνόλου λανθάνουσων µεταβλητών που αποτελούν τη βάση µιας δέσµης µετρούµενων, παρατηρούµενων 
µεταβλητών όταν δεν υπάρχουν a priori υποθέσεις για αυτές. Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων είναι 
ακριβέστερη όταν κάθε παράγοντας αντιπροσωπεύεται από πολλαπλές παρατηρούµενες µεταβλητές στην 
ανάλυση (Grice, 2001; Kaiser & Caffrey, 1965; Norris & Lecavalier, 2010). 

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων εστιάζει στην κοινή διακύµανση των παρατηρούµενων µεταβλητών 
αναζητώντας λανθάνουσες µεταβλητές που την ερµηνεύουν δηλαδή στοχεύει στην αναζήτηση των κοινών 
αιτιών που βρίσκονται πίσω από τις παρατηρούµενες µεταβλητές. Στο υπόδειγµα που προκύπτει από την 
διερευνητική ανάλυση παραγόντων οι παρατηρούµενες µεταβλητές εκφράζονται ως συνάρτηση κοινών 
παραγόντων, µοναδικών παραγόντων και σφαλµάτων µέτρησης. Οι κοινοί παράγοντες επηρεάζουν 
περισσότερες από µία φαινόµενες µεταβλητές και οι «φορτίσεις» αποτελούν µέτρα της επίδρασης ενός κοινού 
παράγοντα σε µια παρατηρούµενη µεταβλητή. Κατά τη διαδικασία διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων 
EFA η ερευνητική στόχευση είναι ο εντοπισµός των κοινών παραγόντων. 

Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων υποθέτει ότι οποιοσδήποτε δείκτης/µετρούµενη µεταβλητή µπορεί 
να σχετίζεται µε οποιονδήποτε παράγοντα. Ερευνητικά προηγείται ως τεχνική πολυπαραγοντικής ανάλυσης 
ειδικότερα σε ερωτηµατολόγια που περιλαµβάνουν σύνθεση ερευνητικών αντικειµένων, διεξάγονται σε 
ιδιαίτερες συνθήκες σε αντικείµενα όπου οι ερευνητές αναζητούν τις αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των 
παρατηρούµενων µεταβλητών υπό το πρίσµα λανθάνουσων µεταβλητών, (Norris & Lecavalier, 2010). 

Για παράδειγµα προσφάτως οι Larsen et al. (2017) στην έρευνα τους σε οκτώ διαφορετικούς τοµείς 
ανθρωποκεντρικών επαγγελµάτων χρησιµοποίησαν διερευνητική ανάλυση παραγόντων για να δείξουν ότι 
κυνισµός και αποπροσωποποίηση αποτελούν δύο συσχετιζόµενες αλλά ξεχωριστές διαστάσεις της 
εξουθένωσης, (Larsen et al., 2017). 

3.4.2 ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (HIERARCHICAL TREES) 

Τα ιεραρχικά δέντρα ταξινόµησης είναι µία τεχνική πολυπαραγοντικής ανάλυσης δεδοµένων η οποία 
στοχεύει στη δηµιουργία ιεραρχικών δέντρων. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη µίας 
εξαρτηµένης µεταβλητής από ένα πλήθος ερµηνευτικών µεταβλητών µε τη µορφή δενδρικής ιεραρχίας 
(Breiman, 2017; Breiman, Friedman, Stone, & Olshen, 1984; Κανελλακοπούλου, 2017). Συγκεκριµένα, 
όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποσοτική τότε ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί γραµµική παλινδρόµηση ενώ 
όταν είναι ποιοτική/κατηγορική χρησιµοποιεί τεχνικές ταξινόµησης. 
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 Κατά τη δηµιουργία του δέντρου ταξινόµησης ακολουθούνται τέσσερα στάδια: 

(α) Κατασκευή του πλήρους δέντρου χρησιµοποιώντας αναδροµικές διαµερίσεις των δεδοµένων σε 
κάθε κόµβο του δέντρου: στόχος είναι η ακρίβεια της πρόβλεψης, δηλαδή µείωση του ποσοστού 
των λανθασµένων ταξινοµήσεων των δεδοµένων. Επειδή η διαδικασία δηµιουργίας του δέντρου είναι 
αναδροµική εντοπίζοντας σε κάθε επανάληψη τη σηµαντικότερη ερµηνευτική µεταβολή για κάθε 
κόµβο την καθιστά εξαιρετική για την ιεράρχηση των ερµηνευτικών µεταβλητών για την ερµηνεία 
της εξαρτηµένης µεταβλητής καθώς και των αλληλεξαρτήσεων τους, 

(β) Εύρεση ενός συνόλου µικρότερων δέντρων για τη µείωση των κόµβων του αρχικού δέντρου 
(pruning): στοχεύει στην µείωση της πολυπλοκότητας του αρχικού δέντρου µε στόχο την 
απλοποίηση της ερµηνευτικής ικανότητας χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση της. 
Βασίζεται σε δύο κριτήρια διασταυρωτικής επικύρωσης, µία µε δείγµα ελέγχου (CV – cross 
validation) και µία µε δείγµα υποδειγµάτων (V-Fold cross validation), 

(γ) Επιλογή του δέντρου µε τη βέλτιστη πολυπλοκότητα στη βάση ικανότητας πρόβλεψης για νέα 
δεδοµένα, και  

(δ) Χρήση υποκατάστατων διαµερίσεων (surrogate split) για επεξεργασία ελλιπουσών τιµών και 
υπολογισµό της σηµαντικότητας των ερµηνευτικών µεταβλητών: επαναϋπολογισµός των 
διαµερίσεων µε χρήση και άλλων από τις διαθέσιµες ερµηνευτικές µεταβλητές ώστε να συγκριθούν 
µε τις τελικά επιλεγέντες. 

Τα ιεραρχικά δέντρα ταξινόµησης χρησιµοποιούνται στην πολυπαραγοντική ανάλυση δεδοµένων για την 
ερµηνεία των εξαρτηµένων µεταβλητών από ένα σύνολο ερµηνευτικών µεταβλητών. Υπερτερούν έναντι της 
πολλαπλής παλινδρόµησης γιατί:  

(α) Ιεράρχηση: οι ερµηνευτικές µεταβλητές ιεραρχούνται αναφορικά µε την «ικανότητα» ερµηνείας της 
ερµηνευτικής µεταβλητής. Οι σηµαντικότερες ερµηνευτικές µεταβλητές τοποθετούνται ψηλότερα 
στους κόµβους του δέντρου. 

(β) Αλληλεξαρτήσεις: εντοπίζουν τις κυριότερες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών 
αφού αποτυπώνονται κατά µήκος των κλαδιών από τη ρίζα προς τα φύλλα του υπολογιζόµενου 
ιεραρχικού δέντρου.  

(γ) Ερµηνευτική ικανότητα: συγκρίνοντας τη µέση τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής στα δεδοµένα που 
αντιστοιχούν σε κάθε φύλλο του δέντρου σε σχέση µε τις αλληλεξαρτήσεις των ερµηνευτικών 
µεταβλητών που εµφανίζονται από τη ρίζα ως το συγκεκριµένο φύλλο είναι δυνατό να ερµηνευτεί η 
κατεύθυνση µεταβολής της εξαρτηµένης µεταβολής (αύξηση ή µείωση) µε βάση τις µεταβλητές που 
εµφανίζονται στους κόµβους του δέντρου και του κριτηρίου διαχωρισµού κάθε κόµβου. 

3.4.3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (IRT) 

Η Θεωρία Απόκρισης Ερωτηµάτων – Item Response Theory (IRT) (De Ayala, 2013; Kamata & Bauer, 
2008) χρησιµοποιείται ευρέως για την αντικειµενική βαθµολόγηση ποιοτικών/κατηγορικών δεδοµένων. 
Αρχικά αναπτύχθηκε για την αντικειµενική βαθµολόγηση εξετάσεων θεµάτων πολλαπλής επιλογής αλλά 
λόγω της φύσης της µπορεί να εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία σε δεδοµένα κλίµακας Likert. 

3.4.3.1 ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

Η κλασσική θεωρία αποτίµησης είχε ως βάση το διαγώνισµα και τις επιδόσεις των εξεταζόµενων σε αυτό 
εστιάζοντας στη δυσκολία, στη διακριτική ικανότητα και την αξιοπιστία των ερωτηµάτων που 
περιλαµβάνονται σε αυτό. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµά της είναι ότι αξιολογεί τα ερωτήµατα µε γνώµονα 
την επίδοση των ατόµων που συµµετείχαν στο συγκεκριµένο τεστ. Η Θεωρία Απόκρισης Ερωτηµάτων 
στοχεύει στα λανθάνοντα χαρακτηριστικά τόσο των ερωτηµάτων όσο και των εξεταζόµενων (ικανότητα θ). 
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Η IRT προσπαθεί να µετρήσει την υποκείµενη ικανότητα (ή χαρακτηριστικό) που δίνει ως αποτέλεσµα την 
απόδοση σε ένα διαγώνισµα αντί να προσπαθήσει να µετρήσει την απόδοση σε αυτό. Εποµένως, είναι 
ανεξάρτητη του δείγµατος και επειδή οι υπολογιζόµενοι δείκτες είναι ανεξάρτητοι των συνθηκών του 
διαγωνίσµατος, τα ερωτήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερο ευέλικτα. 

Στηρίζεται στον υπολογισµό 4 παραµέτρων για κάθε µεταβλητή: 

(α) Δυσκολία (b): Ως θέση b ενός ερωτήµατος ορίζεται η τιµή του λανθάνοντος χαρακτηριστικού για το 
οποίο η πιθανότητα να απαντηθεί σωστά είναι ίση µε 0,5. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή της 
παραµέτρου b τόσο υψηλότερη ικανότητα θ απαιτείται από τον ερωτώµενο για να απαντήσει σωστά 
το ερώτηµα. 

(β) Διακριτική ικανότητα (a): Δείχνει την κλίση της συνάρτησης απόκρισης ερωτήµατος στη θέση 
(δυσκολία) της καµπύλης. Η διακριτική ικανότητα ενός ερωτήµατος δείχνει πόσο ισχυρά σχετίζεται 
το ερώτηµα µε το λανθάνον χαρακτηριστικό όπως οι φορτίσεις στην παραγοντική ανάλυση. 
Ερωτήµατα µε υψηλή διακριτική ικανότητα διαφοροποιούν καλύτερα τους ερωτώµενους γύρω από 
το σηµείο δυσκολίας δηλαδή µικρές διαφορές στο λανθάνον χαρακτηριστικό οδηγούν σε µεγάλες 
αλλαγές στην πιθανότητα απάντησης. 

(γ) Παράµετρος guessing (c): Η εισαγωγή µιας παραµέτρου c αντιµετωπίζει την περίπτωση όπου 
εξεταζόµενοι µε πολύ χαµηλή ικανότητα επιτυγχάνουν να απαντήσουν σωστά στο ερώτηµα.  

(δ) Ανώτερη ασύµπτωτη (d): Η εισαγωγή µιας παραµέτρου d δηλώνει ότι ερωτώµενοι πολύ υψηλής 
ικανότητας δεν µπορούν εγγυηµένα να απαντήσουν το ερώτηµα δηλαδή έχουν πιθανότητα σωστής 
απάντησης µικρότερης από 1. 

Με βάση τα τέσσερα παραπάνω χαρακτηριστικά η πιθανότητα ένας ερωτώµενος που έχει αξία θ να απαντήσει 
σωστά το ερώτηµα που έχει τα παραπάνω 4 χαρακτηριστικά δίνεται από τη σχέση: 

𝑃(𝜃|𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 𝑐 + (𝑑 − 𝑐)
𝑒>(?@A)

1 + 𝑒>(?@A)	
 

Η IRT στηρίζεται στις παρακάτω υποθέσεις: 

(α) Μονοτονία: τα σιγµοειδή (λογιστικά) υποδείγµατα της θεωρίας απόκρισης ερωτήµατος υποθέτουν 
µονότονα αύξουσες συναρτήσεις δηλαδή όσο αυξάνει το επίπεδο του λανθάνοντος χαρακτηριστικού 
τόσο αυξάνει και η πιθανότητα να απαντηθεί σωστά το ερώτηµα.  

(β) Μονοδιαστατικότητα (unidimensionality): το σύνολο των ερωτηµάτων ερµηνεύεται από ένα 
λανθάνων χαρακτηριστικό. Για το σκοπό αυτό η IRT εφαρµόζεται σε δεδοµένα τα οποία έχουν 
αρχικά αναλυθεί µε διερευνητική ανάλυση παραγόντων. 

(γ) Τοπική αυτονοµία (Local independence): οι απαντήσεις ενός ερωτήµατος δε συσχετίζονται µετά 
τον έλεγχο του λανθάνοντος χαρακτηριστικού. Όταν παραβιάζεται η τοπική αυτονοµία έχουµε 
τοπική εξάρτηση (Local Dependence, LD). H τοπική αυτονοµία και η µονοδιάστατικότητα 
συσχετίζονται. 

(δ) Τοπική εξάρτηση (Local Dependence): Παραµορφώνει τις εκτιµήσεις για τις παραµέτρους του 
ερωτήµατος (δηλαδή µπορεί να προκαλέσει κλίσεις στις καµπύλες µεγαλύτερες από ότι πρέπει), 
κάνοντας τις κλίµακες να δείχνουν περισσότερο ακριβείς από ότι πραγµατικά είναι. 

3.4.3.2 ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

Επέκταση της διχοτοµικής θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων αποτελεί η πολυτοµική IRT, (Embretson & 
Reise, 2013; van der Linden & Hambleton, 2013). Εφαρµόζεται σε δεδοµένα µε περισσότερες από δύο 
κατηγορίες. Η κεντρική ιδέα της επέκτασης αυτής είναι ότι κάθε κατηγορία ισοδυναµεί µε µία διχοτοµική 
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επιλογή εποµένως σε κάθε κατηγορικό ερώτηµα αντιστοιχούν τόσες οικογένειες καµπυλών όσο και το πλήθος 
των κατηγοριών της.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στην κατασκευή κλίµακας και την αξιολόγηση, η ανάλυση 
παραγόντων (FA) και η θεωρία απόκρισης ερωτήσεων (IRT) είναι δύο µέθοδοι που χρησιµοποιούνται συχνά 
για να προσδιοριστεί αν ένα σύνολο στοιχείων αξιολογεί αξιόπιστα µια λανθάνουσα µεταβλητή, (ten Holt, 
van Duijn, & Boomsma, 2010). Επιπρόσθετα, η Θεωρία Απόκρισης Ερωτηµάτων διευρύνθηκε από 
διχοτοµικά (τύπου Ναι/Όχι) σε πολυτοµικά δεδοµένα (κλίµακες) καθιστώντας της πανίσχυρο εργαλείο 
ανάλυσης για τους ερευνητές, (Embretson & Reise, 2013; Reckase, 2009; Timmerman & Lorenzo-Seva, 
2011; van der Linden & Hambleton, 2013). Ειδικότερα, οι Ligtvoet, Van der Ark, te Marvelde, & Sijtsma 
(2010) υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων σε ερωτήµατα διαβάθµισης 
έντασης, όπως πχ από το εύκολο στο δύσκολο, διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό στην ερµηνεία των ευρηµάτων 
(Ligtvoet, Van der Ark, te Marvelde, & Sijtsma, 2010). 

Επιπρόσθετα, επειδή η IRT στην πραγµατικότητα είναι µια οικογένεια ευέλικτων στατιστικών µοντέλων που 
παρέχουν πληροφορίες τόσο σε επίπεδο στοιχείου όσο και κλίµακας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την 
ανάπτυξη κλίµακας και την αξιολόγηση, (Stover, McLeod, Langer, Chen, & Reeve, 2019). Από το 2010,  οι 
Cooper και Petrides, (A. Cooper & Petrides, 2010), και ο Karim, (Karim, 2010), σε δύο ανεξάρτητες 
εργασίες χρησιµοποίησαν σε ερωτηµατολόγια συναισθηµατικής νοηµοσύνης θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων 
προκειµένου να αξιολογήσουν τα εργαλεία µέτρησης. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Cho, Drasgow & Cao (2015) 
χρησιµοποίησαν IRT προκειµένου να εξετάσουν την αποτελεσµατικότητα τριών µοντέλων µέτρησης της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και να εντοπίσουν σε ποια επίπεδα µέτρησης έχουν αδυναµίες µέτρησης, (Cho, 
Drasgow, & Cao, 2015). 

Η σηµαντικότερη ιδιότητα της IRT είναι η ιδιότητα του αναλλοίωτου (invariance) δηλαδή ότι τα επίπεδα 
του λανθάνοντος χαρακτηριστικού για τον εξεταζόµενο δεν εξαρτώνται από το ποια ερωτήµατα του δίνονται 
για να απαντήσει και αντιστοίχως οι παράµετροι των ερωτηµάτων δεν εξαρτώνται από συγκεκριµένο δείγµα 
εξεταζόµενων, (Embretson & Reise, 2013; Reise, 2014).  

Η ιδιότητα του αναλλοίωτου δεν είναι µια µυστηριώδης ιδιότητα που η IRT παρέχει σε αντικείµενα και 
δοκιµές. Υπάρχει γιατί από τη φύση της η IRT αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του πληθυσµού και όχι στα 
χαρακτηριστικά του δείγµατος που εξέτασε, χαρακτηριστικά που παραµένουν ίδια µεταξύ των οµάδων ή των 
συνθηκών µέτρησης (Rupp & Zumbo, 2004). Εννοιολογικά, δεν σηµαίνει ότι τα ίδια αποτελέσµατα θα 
προκύψουν αν ένα άτοµο απαντήσει δύο φορές στην ίδια δοκιµασία αφού εξαιτίας της διαδικασίας της 
µάθησης, του επιπέδου, των επιπτώσεων της κόπωσης και των σφαλµάτων µέτρησης είναι αιτιολογηµένες 
µικρές αποκλίσεις. Ωστόσο, θεωρείται ότι δύο ερωτώµενοι µε παρόµοια λανθάνοντα χαρακτηριστικά θα 
λάβουν παρόµοια αποτελέσµατα (εκτός από τα σφάλµατα µέτρησης) στην ίδια ή σε µια εντελώς διαφορετική 
δοκιµή που κατασκευάστηκε για να αξιολογήσει το ίδιο χαρακτηριστικό. Επιπλέον, τα άτοµα µε διαφορετικά 
λανθάνοντα χαρακτηριστικά διατηρούν την ίδια διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών τους, ακόµη και αν 
απάντησαν σε διαφορετικά ερωτηµατολόγια µε διαφορετική κλίµακα, (Zanon et al., 2016). 

Εποµένως, η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να συνδέουν αποτελεσµατικά διαφορετικές κλίµακες 
µέτρησης του ίδιου χαρακτηριστικού και να συγκρίνουν εξεταζόµενους ακόµα και αν απάντησαν σε 
διαφορετικά ερωτήµατα.  

Εποµένως η βαθµολόγηση των παρατηρούµενων µεταβλητών ενός ερωτηµατολογίου µε χρήση Θεωρίας 
Απόκρισης Ερωτηµάτων επιτρέπει τόσο την αποδέσµευση από την κλίµακα µέτρησης- χαρακτηριστικό που 
αποτρέπει τη σύγκριση ευρηµάτων µεταξύ ερευνών που διενεργήθηκαν µε διαφορετική κλίµακα µέτρησης-, 
όσο και τη γενίκευση των ευρηµάτων σε άλλους όµοιους πληθυσµούς το οποίο µε την κλασσική µέθοδο 
αποτίµησης δεν είναι εφικτό. 
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3.4.4 ΔΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (SEM) 

Τα Δοµικά Υποδείγµατα Εξισώσεων – Structural Equation Modelling (SEM) αποτελούν το κορµό της 
Αιτιώδους Συµπερασµατολογίας στη πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση (Kamata & Bauer, 2008; Kline, 
2015; Διαµαντόπουλος, 2017; Καραµέτου, 2018).  

Η βάση τους είναι η έννοια της αιτιότητας: η σχέση µεταξύ αιτίου και αιτιατού. Αιτιατό είναι το αποτέλεσµα 
το οποίο συνδέεται µε µία αιτία. Εστιάζοντας λέµε ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια των δύο καταστάσεων 
όταν µπορούµε να ισχυριστούµε µε βεβαιότητα ότι η δεύτερη κατάσταση προέκυψε εξαιτίας της πρώτης. 

Tο SEM είναι µια γενική απεικόνιση που περιλαµβάνει όλο το γράφο αιτιακών εξαρτήσεων µεταξύ 
πραγµατικών και λανθανουσών µεταβλητών και µπορεί να εκτελέσει όλες τις διαδικασίες ANOVA, 
παλινδρόµηση, PCA, MANOVA και κανονική συσχέτιση. Το πλαίσιο επιτρέπει επίσης σφάλµα µέτρησης. 
Είναι δυνατή η ανάµιξη και η αντιστοίχιση αυτών των τεχνικών όπως η εκτέλεση ενός PCA µε σφάλµα 
µέτρησης σε ένα υπόδειγµα παλινδρόµησης. 

Το SEM έχει έναν εξαιρετικό τρόπο εκτίµησης των συσχετισµών µεταξύ λανθανουσών µεταβλητών ή 
παραγόντων διότι λαµβάνει αυτόµατα τα λάθη µέτρησης (δηλαδή δεν χρειάζεται να διορθωθεί η 
εξασθένηση), παρέχει αυτόµατα τις φορτίσεις συντελεστών και την αξιοπιστία µαζί µε τη σχέση µεταξύ των 
παραγόντων. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται για την ανάλυση µε βάση τα SEM είναι: 

1. Διαµόρφωση των θεωρητικών υποθέσεων 
2. Προσδιορισµός της δοµής του υποδείγµατος 
3. Ταυτοποίηση της δοµής του υποδείγµατος 
4. Υπολογισµός των παραµέτρων 
5. Αξιολόγηση των παραµέτρων 
6. (Πιθανή) τροποποίηση του υποδείγµατος 

Τα τελευταία χρόνια αποτελούν κύριο εργαλείο ερµηνείας σύνθετων εννοιών που σχετίζονται µε 
παρατηρούµενες και λανθάνουσες µεταβλητές. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκε ως 
τελικό στάδιο διασύνδεσης των ιεραρχικών δέντρων που δηµιουργήθηκαν από την ανάλυση των δοµικών 
στοιχείων των εννοιών που αναλύθηκαν προκειµένου να εντοπιστούν οι αιτιώδεις άµεσοι και κυρίως έµµεσοι 
θετικοί ή αρνητικοί συσχετισµοί. 

3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι σηµαντικότεροι περιορισµοί της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: 

1. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών κατά τη διάρκεια συλλογής των απαντήσεων των φοιτητών δεν 
αντιπροσωπεύονται όλες οι σχολές, όπως για παράδειγµα Νοµική, Γεωπονική κ.α. Εποµένως, το 
δείγµα δεν επεκτείνεται σε όλες τις σχολές που υπάρχουν στα πανεπιστήµια της χώρας. 

2. Δεν πραγµατοποιήθηκε στάθµιση ως προς το έτος φοίτησης παρά µόνο ως προς τη γεωγραφική 
κατανοµή και το τµήµα. Εποµένως, δεν έχει γίνει στατιστικός έλεγχος αν αντιπροσωπεύονται στο 
δείγµα όλα τα έτη σπουδών ανά τµήµα και ανά γεωγραφική περιοχή.  

3. Το δείγµα των φοιτητών προέρχεται από το Πανεπιστήµιο Πατρών και όχι από άλλα πανεπιστήµια 
της χώρας. Ωστόσο, η επιλογή του δείγµατος ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό της γεωγραφικής 
κατανοµής του τόπου διαµονής των φοιτητών και η χρήση θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων αµβλύνει 
-έως και εξαλλείφει- αυτόν τον περιορισµό.  
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3.6 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – 
ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων (EFA) του συνδρόµου της εξουθένωσης των φοιτητών, της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης και των στοιχείων της φοιτητικής ζωής χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη psych 
του στατιστικού πακέτου R (Revelle, 2018; Team, 2017). 

Για να γίνει η ονοµοταδοσία των δοµικών στοιχείων για κάθε οµάδα ερωτήσεων που συνθέτουν κάθε 
παράγοντα εφαρµόστηκε θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων IRT ώστε να αναδειχτούν τα ερωτήµατα µε τη 
µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, (Georgiou, Katsenos, & Androulakis, 2019b). Αυτά τα ερωτήµατα 
χρησιµοποιήθηκαν ως βάση των ονοµάτων που αποδόθηκαν σε κάθε δοµικό στοιχείο.  

3.6.1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

O δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach-a, (Cronbach, 1951; Zinbarg, Revelle, Yovel, & Li, 
2005), για τα ερωτήµατα του συνδρόµου της εξουθένωσης των φοιτητών βρέθηκε 0,92.  

 

Στον Πίνακα 3 εµφανίζονται οι φορτίσεις (loadings), µεγαλύτερες του 0.3 για όλους τους παράγοντες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 
>0.3). ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: TLI (0.896), 
RMSEA 

Ερωτήσεις για την εξουθένωση των φοιτητών Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 
Absenteeism 0.601    0.446   
Physical exhaustion        
Lack of concentration     0.347   
Dedication on studies  0.632      
Department culture    0.340    
Stress and efficacy 0.531       
Mental exhaustion 0.616       
Wake up exhausted 0.369    0.321   
Tired of student cooperation      0.658  
Tired of teacher cooperation      0.490  
Study frustration     0.420   
Stressed with student cooperation      0.620  
Stressed with teacher cooperation      0.605  
Understand students’ feelings    0.554    
Understand teachers’ feelings    0.547    
Facing study problems  0.421      
Rejuvenated working with students    0.463    
Rejuvenated working with teachers    0.310    
Impersonal behavior towards students       0.791 
Impersonal behavior towards teachers       0.581 
Emotional hardening        
Lack of caring for students   0.625     
Lack of caring for teachers   0.734     
Forgetting study troubles -0.558       
Irritability 0.584       
Lack of time for social meetings 0.614       
Drained by studies 0.419     0.393  
Pressure from studies 0.437       
Less interest in studies     0.442   
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Ερωτήσεις για την εξουθένωση των φοιτητών Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 
Excited about studies  0.722      
Self-efficacy     -0.520   
Accomplishment of important things  0.655      
Doubt about the importance of studies  -0.525      
Cynical about the importance of studies  -0.305      
Drop out studies  -0.427      

 

Με βάση τις φορτίσεις που εµφανίζονται για κάθε ερώτηση στον παραπάνω πίνακα, το αντίστοιχο διάγραµµα 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 (µε κόκκινη διαγράµµιση εµφανίζονται οι αρνητικές φορτίσεις). 

ΕΙΚΟΝΑ 1 ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

Οι φορτίσεις ανά παράγοντα σε φθίνουσα σειρά είναι: 

• MR1: 2.887  
• MR2:2.627  
• MR6:1.965  
• MR5:1.647  
• MR4:1.614  
• MR7:1.377  
• MR3:1.367  

 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας µπορούµε να υποθέσουµε ότι µε βάση τη φθίνουσα κατάταξη των φορτίσεων, 
οι αιτίες που «κρύβονται» πίσω από την οµαδοποίηση της διερευνητικής ανάλυσης, κατατάσσονται οµοίως -
µε την ίδια σειρά- σε «φθίνουσα» σειρά εµφάνισης στο γενικό πληθυσµό. Με άλλα λόγια, όπως αναφέρθηκε 
σε προηγούµενη ενότητα, η διερευνητική ανάλυση παραγόντων στοχεύει στην οµαδοποίηση των 
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ερωτηµάτων των οποίων οι απαντήσεις ερµηνεύονται κάτω από το πρίσµα της ίδιας αιτίας. Η οµάδα 
ερωτηµάτων που έχει τη µεγαλύτερη φόρτιση αντιστοιχεί στην αιτία που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία στην 
εκδήλωση του φαινοµένου.  

Για ευκολία στη χρήση των παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης υιοθετείται το πρόθεµα Β αντί για το 
πρόθεµα MR. 

3.6.1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β1 ΣΩΜΑΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι ο Β1 (φόρτιση 2,887) και αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. exhausted (0.601): Νιώθω συχνά κουρασµένος, εξαντληµένος, χωρίς ενέργεια 
2. stress (0.531): Η φοίτηση µού προκαλεί άγχος επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοσή µου 
3. mentallyexhausted (0.616): Νιώθω ψυχικά εξουθενωµένος / η από τη φοίτησή µου 
4. wakeupexhausted (0.369): Νιώθω εξαντληµένος / η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιµετωπίσω 
άλλη µια µέρα φοίτησης 

5. forgetting (-0.558): Όταν επιστρέφω στο σπίτι µπορώ εύκολα να ξεχάσω τις "σκοτούρες" της 
φοίτησης και να χαλαρώσω 

6. irritable (0.584): Εξαιτίας των απαιτήσεων της φοίτησης, όταν επιστρέφω στο σπίτι είµαι 
ευερέθιστος/ η 

7. notimerequirements (0.614): Ο χρόνος που καταλαµβάνει στην καθηµερινή ζωή η φοίτησή µου, 
δεν µου επιτρέπει να πραγµατοποιώ προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές απαιτήσεις 

8. drained (0.419): Νιώθω συναισθηµατικά στραγγισµένος/ η από την φοίτησή µου 
9. push (0.437): Η καθηµερινή φοίτηση είναι πραγµατικά µια πίεση για µένα 

Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των ερωτηµάτων που εµφανίζονται σε αυτόν τον παράγοντα προέρχονται 
από τον άξονα της ψυχικής εξάντλησης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης.  

Για την αξιολόγηση της σηµαντικότητας κάθε ερώτησης στον παράγοντα Β1 εφαρµόστηκε θεωρία 
απόκρισης ερωτηµάτων, (Zanon et al., 2016).  

ΕΙΚΟΝΑ 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β1 

 

Η ερώτηση που έχει τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να διαχωρίζει τους ερωτώµενους είναι η «Νιώθω 
ψυχικά εξουθενωµένος/η από τη φοίτησή µου». Στον αντίποδα βρίσκεται η ερώτηση «Όταν επιστρέφω στο 
σπίτι µπορώ εύκολα να ξεχάσω τις "σκοτούρες" της φοίτησης και να χαλαρώσω». Πλεονέκτηµα της θεωρίας 
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απόκρισης ερωτηµάτων είναι ότι ερωτήσεις µε πολύ µικρή διακριτική ικανότητα έχουν µηδενική επίδραση 
στην αξιολόγηση του παράγοντα. 

3.6.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Ο δεύτερος πιο σηµαντικός είναι ο Παράγοντας Β2 (φόρτιση 2,627) και αποτελείται από τις παρακάτω 
ερωτήσεις (στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. dedication (0.632) Το τµήµα στο οποίο φοιτώ αξίζει την αφοσίωσή µου 
2. facingprobs (0.421) Αντιµετωπίζω τα προβλήµατα της φοίτησής µου αποτελεσµατικά 
3. excited (0.722) Νιώθω ενθουσιασµένος / η όταν ολοκληρώσω κάτι στις σπουδές µου 
4. gainedremarkable (0.655) Νιώθω ότι έχω αποκοµίσει πολλά αξιόλογα πράγµατα κατά την φοίτησή 

µου 
5. doubt (-0.525) Αµφιβάλλω για τη σηµασία των σπουδών µου 
6. cynical (-0.305) Έχω γίνει πιο κυνικός / ή για το αν η φοίτησή µου, συµβάλλει σε κάτι 
7. droppoutstudies (-0.427) Έχω σκεφτεί το ενδεχόµενο εγκατάλειψης των σπουδών µου, διότι νιώθω 
ότι βρίσκοµαι στα όρια της αντοχής µου 

 

Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των ερωτηµάτων που εµφανίζονται σε αυτόν τον παράγοντα προέρχονται 
από τον άξονα της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης.  

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β2 

 

Οι ερωτήσεις που έχουν τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να διαχωρίζουν τους ερωτώµενους αναφορικά 
µε τον παράγοντα Β2 είναι η «Αµφιβάλλω για τη σηµασία των σπουδών µου» και η «Έχω σκεφτεί το 
ενδεχόµενο εγκατάλειψης των σπουδών µου, διότι νιώθω ότι βρίσκοµαι στα όρια της αντοχής µου». 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η πρώτη -από τις δύο κυρίαρχες ερωτήσεις- προέρχεται από το 
δοµικό στοιχείο της αποπροσωποποίησης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης των φοιτητών. Η 
συγκεκριµένη ερώτηση, παρόλο που σχετίζεται µε την ακαδηµαϊκή ολοκλήρωση ως αποτέλεσµα και 
τοποθετείται θεωρητικά στην αποπροσωποποίηση στο τριπαραµετρικό µοντέλο, εµφανίστηκε ως 
«προβληµατική» σε πρόσφατη έρευνα αναφορικά µε την εξουθένωση των φοιτητών στην Ιταλία, (Portoghese 



 

  
 116 

 

      

et al., 2018). Εποµένως, η οµαδοποίηση της κάτω από την παράγοντα Β2 λειτουργεί διευκολυντικά στον 
παραπάνω προβληµατισµό.  

3.6.1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β3 ΚΥΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ 

Ο 7ος πιο σηµαντικός είναι ο Παράγοντας Β3 (φόρτιση 1,367) και αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. donotcarest (0.625) Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει στους συµφοιτητές µου 
2. donotcaretea (0.734) Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει στους καθηγητές µου 

 

Παρατηρούµε ότι σε αυτόν τον παράγοντα εµφανίζονται µόνο ερωτήµατα από τον άξονα της 
αποπροσωποποίησης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης.  

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β3 

 

Παρατηρούµε ότι η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η «Στην πραγµατικότητα δεν µε 
ενδιαφέρει τί συµβαίνει στους συµφοιτητές µου». 

3.6.1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

Ο 5ος πιο σηµαντικός είναι ο Παράγοντας Β4 (φόρτιση 1,614) και αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. depculture (0.340): Οι προσωπικές µου αξίες συνάδουν µε τη γενικότερη κουλτούρα του τµήµατος 
2. understandst (0.554) Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι συµφοιτητές µου 
3. understandtea (0.547) Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι καθηγητές µου 
4. rejuvenatedst (0.463) Νιώθω αναζωογονηµένος/ η όταν συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου 
5. rejuvenatedtea (0.310) Νιώθω αναζωογονηµένος/ η όταν συνεργάζοµαι µε τους καθηγητές µου 

Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των ερωτηµάτων που εµφανίζονται σε αυτόν τον παράγοντα προέρχονται 
από τον άξονα της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης.  

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β4 

 

Η ερώτηση που έχει τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να διαχωρίζει τους ερωτώµενους αναφορικά µε 
τον παράγοντα Β4 είναι η «Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι καθηγητές µου». Στον αντίποδα 
βρίσκεται η ερώτηση «Οι προσωπικές µου αξίες συνάδουν µε τη γενικότερη κουλτούρα του τµήµατος». 

3.6.1.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β5 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΥΣΙΑ 

Ο 4ος πιο σηµαντικός είναι ο Παράγοντας Β5 (φόρτιση 1,647) και αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. absent (0.446) Απουσιάζω συχνά από τις επαγγελµατικές µου υποχρεώσεις στο πανεπιστήµιο 
2. noconcenrtate (0.347) Νιώθω συχνά αδυναµία συγκέντρωσης 
3. wakeupexhausted (0.321) Νιώθω εξαντληµένος / η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιµετωπίσω 
άλλη µια µέρα φοίτησης 

4. frustrated (0.420) Νιώθω απογοητευµένος /η από τη φοίτησή µου 
5. lessinterest (0.442) Δείχνω λιγότερο ενδιαφέρον για τις σπουδές µου από τότε που ξεκίνησε η 
φοίτησή µου 

6. confident (-0.520) Στη φοίτησή µου αισθάνοµαι βέβαιος / η ότι είµαι αποτελεσµατικός/ ή 
 

Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των ερωτηµάτων που εµφανίζονται σε αυτόν τον παράγοντα προέρχονται 
από τον άξονα της ψυχικής εξάντλησης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης.  

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β5 

 
Η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα διαχωρισµού των φοιτητών είναι η «Νιώθω 
απογοητευµένος /η από τη φοίτησή µου». 

3.6.1.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β6 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

Ο 3ος πιο σηµαντικός είναι ο Παράγοντας Β6 (φόρτιση 1,965) και αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. cooperationsttired (0.658) Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου 
µου όλη την ηµέρα 

2. cooperationteatired (0.490) Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους καθηγητές µου 
όλη την ηµέρα 

3. stresswoclost (0.620) Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά µε τους 
συµφοιτητές µου 

4. stresswoclostea (0.605) Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά µε τους 
καθηγητές µου 

5. drained (0.393) Νιώθω συναισθηµατικά στραγγισµένος/ η από την φοίτησή µου 
 

Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των ερωτηµάτων που εµφανίζονται σε αυτόν τον παράγοντα προέρχονται 
από τον άξονα της ψυχικής εξάντλησης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης.  

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β6 

 

Η ερώτηση που έχει τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να διαχωρίζει τους ερωτώµενους αναφορικά µε 
τον παράγοντα Β6 είναι η «Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου µου όλη 
την ηµέρα» και ακολουθούν µε µικρή απόσταση η «Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά 
µε τους συµφοιτητές µου» και η «Νιώθω συναισθηµατικά στραγγισµένος/ η από την φοίτησή µου». 

3.6.1.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Β7 ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο 6ος πιο σηµαντικός είναι ο Παράγοντας Β7 (φόρτιση 1,377) και αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(στην παρένθεση αναγράφεται η φόρτιση): 

1. impersonalbehst (0.791) Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς συµφοιτητές µου, απρόσωπα σαν 
να είναι αντικείµενα 

2. impersonalbehtea (0.581) Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς καθηγητές µου, απρόσωπα σαν 
να είναι αντικείµενα 

Παρατηρούµε ότι σε αυτόν τον παράγοντα εµφανίζονται µόνο ερωτήµατα από τον άξονα της 
αποπροσωποποίησης του τριπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης. 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 8 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β7 
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Σύµφωνα µε την IRT η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η «Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι 
σε µερικούς συµφοιτητές µου, απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα». 

3.6.1.8 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Συνοψίζοντας οι επτά παράγοντες της διερευνητικής ανάλυσης ονοµατίστηκαν µε γνώµονα έναν τίτλο που 
να εκφράζει τις ερωτήσεις που έχουν τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα σύµφωνα µε τη θεωρία απόκρισης 
ερωτηµάτων και να αντιπροσωπεύει κατά το δυνατόν όλες τις ερωτήσεις που υπάρχουν κάτω από την 
οµπρέλα του ως εξής:  

(α) Δέσµη αιτιών Β1 σωµατική - ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση: σύµφωνα µε τη θεωρία απόκρισης 
ερωτήσεων τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα εµφανίζει η ερώτηση και «Νιώθω ψυχικά 
εξουθενωµένος / η από τη φοίτησή µου». 

(β) Δέσµη αιτιών Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές: από τη θεωρία 
απόκρισης ερωτήσεων προέκυψε ότι η ερώτηση µε την µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι 
«Αµφιβάλλω για τη σηµασία των σπουδών µου» και η «Έχω σκεφτεί το ενδεχόµενο εγκατάλειψης των 
σπουδών µου, διότι νιώθω ότι βρίσκοµαι στα όρια της αντοχής µου». 

(γ) Δέσµη αιτιών Β3 κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους: η ερώτηση µε τη 
µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η «Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει στους 
συµφοιτητές µου». 

(δ) Δέσµη αιτιών Β4 ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων: Η ερώτηση που έχει τη 
µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να διαχωρίζει τους ερωτώµενους αναφορικά µε τον παράγοντα 
Β4 είναι η «Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι καθηγητές µου» 

(ε) Δέσµη αιτιών Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία: η ερώτηση µε τη 
µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα διαχωρισµού των φοιτητών είναι η «Νιώθω απογοητευµένος /η από 
τη φοίτησή µου». 

(στ) Δέσµη αιτιών Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους: οι ερωτήσεις που έχουν τη µεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα να διαχωρίζουν τους ερωτώµενους αναφορικά µε τον παράγοντα Β6 είναι η 
«Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου µου όλη την ηµέρα» και ακολουθεί µε 
µικρή απόσταση η «Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά µε τους συµφοιτητές µου». 

(ζ) Δέσµη αιτιών Β7 αποπροσωποποίηση: η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι 
η «Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς συµφοιτητές µου, απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα». 

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι µε βάση τον πρώτο άξονα του τριπαραµετρικού µοντέλου την ψυχική 
εξάντληση, οι κοινές δέσµες αιτιών που κρύβονται πίσω από το δοµικό στοιχείο σύµφωνα µε την διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων είναι τρεις, δηλαδή οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές 
και απουσία) και οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Αναφορικά 
µε τον δεύτερο άξονα της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης οι κοινές δέσµες αιτιών που κρύβονται πίσω από αυτό 
το δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης είναι δύο, οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα Β2 (αποτελεσµατικότητα 
και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων). Τέλος, ως προς τον τρίτο άξονα της αποπροσωποποίησης, οι κοινές δέσµες 
αιτιών είναι δύο, οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα Β3 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός) 
και οι αιτίες πίσω από τον παράγοντα B7 (αποπροσωποποίηση).  

Παρατηρούµε ότι σε κάθε ένα από τα τρία δοµικά στοιχεία της φοιτητικής εξουθένωσης συνυπάρχουν δύο 
κατηγορίες αιτιών, µία κατηγορία αιτών που έχει να κάνει µε το στόχο του φοιτητή-πτυχίο και µία που έχει 
να κάνει µε τις αιτίες πίσω από τις διαπροσωπικές του σχέσεις στο πανεπιστήµιο. 
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Επιπρόσθετα, από την Εικόνα 1 προκύπτουν κάποιοι συσχετισµοί παραγόντων, άρα και δεσµών αιτιών, που 
αξίζει να αναφερθούν.  

Θετικός συσχετισµός (0,4) υπάρχει ανάµεσα στη δέσµη αιτιών της ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (Β1) 
µε τη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους (Β6) και θετικός (0,3) ανάµεσα στη δυσκολία συνεργασίας µε 
τους άλλους (Β6) µε την έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία (Β5). Επιπρόσθετα, είναι 
ενδιαφέρον ότι τα αίτια που κρύβονται πίσω από τη σωµατική ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1) 
σχετίζονται µε θετικό τρόπο (0,3) µε τα αίτια που κρύβονται πίσω από την αποπροσωποποίηση.  

Αρνητικός συσχετισµός (-0,3) εµφανίζεται ανάµεσα στις δέσµες αιτιών της αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές (Β2) µε την αποπροσωποποίηση (Β7).  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο θετικός συσχετισµός (0,4) που εµφανίζεται στις δέσµες αιτιών της 
δυσκολίας συνεργασίας µε τους άλλους (Β6) τόσο µε την αποπροσωποποίηση (Β7) όσο και µε την έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµός (Β3). 

Τέλος είναι σηµαντικό ότι θετικός συσχετισµός (0,4) εµφανίζεται στις δέσµες αιτών ανάµεσα σε 
αποπροσωποποίηση (Β7) και έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµός (Β3).  

3.6.1.9 ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο δείκτης µοναδικότητας εκφράζει το ποσό της πληροφορίας από τις απαντήσεις των ερωτώµενων που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των παραγόντων. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται ο δείκτης 
µοναδικότητας για κάθε ερώτηση της φοιτητικής εξουθένωσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Μεταβλητή Ερώτηση Δείκτης 
µοναδικότητας 

absent Απουσιάζω συχνά από τις επαγγελµατικές µου 
υποχρεώσεις στο πανεπιστήµιο 

0.5388200 

exhausted Νιώθω συχνά κουρασµένος, εξαντληµένος, χωρίς ενέργεια 0.5195407 
noconcenrtate Νιώθω συχνά αδυναµία συγκέντρωσης 0.5851862 
dedication Το τµήµα στο οποίο φοιτώ αξίζει την αφοσίωσή µου 0.4898486 
depculture Οι προσωπικές µου αξίες συνάδουν µε τη γενικότερη 

κουλτούρα του τµήµατος 
0.7470407 

stress Η φοίτηση µού προκαλεί άγχος επηρεάζοντας αρνητικά 
την απόδοσή µου 

0.4893326 

mentallyexhausted Νιώθω ψυχικά εξουθενωµένος / η από τη φοίτησή µου 0.3642448 
wakeupexhausted Νιώθω εξαντληµένος / η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να 

αντιµετωπίσω άλλη µια µέρα φοίτησης 
0.5793217 

cooperationsttired Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους 
συµφοιτητές µου όλη την ηµέρα 

0.4962585 

cooperationteatired Είναι κουραστικό για µένα να συνεργάζοµαι µε τους 
καθηγητές µου όλη την ηµέρα 

0.5779502 

frustrated Νιώθω απογοητευµένος /η από τη φοίτησή µου 0.3814310 
stresswoclost Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά 

µε τους συµφοιτητές µου 
0.5139959 

stresswoclostea Μού δηµιουργεί µεγάλο stress το να συνεργάζοµαι στενά 
µε τους καθηγητές µου 

0.5155716 
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Μεταβλητή Ερώτηση Δείκτης 
µοναδικότητας 

understandst Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι 
συµφοιτητές µου 

0.5843762 

understandtea Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι 
καθηγητές µου 

0.6455046 

facingprobs Αντιµετωπίζω τα προβλήµατα της φοίτησής µου 
αποτελεσµατικά 

0.5636043 

rejuvenatedst Νιώθω αναζωογονηµένος/ η όταν συνεργάζοµαι µε τους 
συµφοιτητές µου 

0.5993943 

rejuvenatedtea Νιώθω αναζωογονηµένος/ η όταν συνεργάζοµαι µε τους 
καθηγητές µου 

0.6538254 

impersonalbehst Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς συµφοιτητές µου, 
απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα 

0.3742523 

impersonalbehtea Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς καθηγητές µου, 
απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα 

0.5617424 

harsch Ανησυχώ µήπως η φοίτησή µου, µε κάνει σκληρό/ η 0.6764057 
donotcarest Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει 

στους συµφοιτητές µου 
0.4287123 

donotcaretea Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τί συµβαίνει 
στους καθηγητές µου 

0.4115267 

forgetting Όταν επιστρέφω στο σπίτι µπορώ εύκολα να ξεχάσω τις 
"σκοτούρες" της φοίτησης και να χαλαρώσω 

0.6036697 

irritable Εξαιτίας των απαιτήσεων της φοίτησης, όταν επιστρέφω 
στο σπίτι είµαι ευερέθιστος/ η 

0.5596663 

notimerequirements Ο χρόνος που καταλαµβάνει στην καθηµερινή ζωή η 
φοίτησή µου, δεν µου επιτρέπει να πραγµατοποιώ 
προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές απαιτήσεις 

0.5244135 

drained Νιώθω συναισθηµατικά στραγγισµένος/ η από την 
φοίτησή µου 

0.4783387 

push Η καθηµερινή φοίτηση είναι πραγµατικά µια πίεση για 
µένα 

0.5078548 

lessinterest Δείχνω λιγότερο ενδιαφέρον για τις σπουδές µου από τότε 
που ξεκίνησε η φοίτησή µου 

0.5092356 

excited Νιώθω ενθουσιασµένος / η όταν ολοκληρώσω κάτι στις 
σπουδές µου 

0.4190812 

confident Στη φοίτησή µου αισθάνοµαι βέβαιος / η ότι είµαι 
αποτελεσµατικός/ ή 

0.4214710 

gainedremarkable Νιώθω ότι έχω αποκοµίσει πολλά αξιόλογα πράγµατα 
κατά την φοίτησή µου 

0.4820919 

doubt Αµφιβάλλω για τη σηµασία των σπουδών µου 0.4964800 
cynical Έχω γίνει πιο κυνικός / ή για το αν η φοίτησή µου, 

συµβάλλει σε κάτι 
0.5722517 

droppoutstudies Έχω σκεφτεί το ενδεχόµενο εγκατάλειψης των σπουδών 
µου, διότι νιώθω ότι βρίσκοµαι στα όρια της αντοχής µου 

0.4249578 
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3.6.1.10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Β1-Β7 

Για µια πρώτη αποτύπωση των συσχετίσεων ανάµεσα στις 7 κατηγορίες παραγόντων που εµφανίζονται στην 
εξουθένωση των φοιτητών κατασκευάσαµε ένα διάγραµµα συσχετίσεων που εµφανίζεται στο παρακάτω 
γράφηµα. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 5 παράγοντες που συσχετίζονται θετικά µεταξύ τους, Β7, Β6, Β3, Β1 
και Β5 και δύο παράγοντες που συσχετίζονται αρνητικά µε τους υπόλοιπους, οι Β4 και Β2. Επιπρόσθετα, 
εµφανίζονται οι συσχετισµοί µε βάση το φύλο.  

ΕΙΚΟΝΑ 9 ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 

3.6.2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

O δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach-a, (Cronbach, 1951; Zinbarg et al., 2005), για τα 
ερωτήµατα στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών βρέθηκε 0,83. 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι φορτίσεις των ερωτηµάτων που αντιστοιχούν στα δοµικά στοιχεία της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 
>0.3). ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: TLI (0.906), 
RMSEA (0.092). 

Ερωτήσεις για τη συναισθηματική νοημοσύνη των φοιτητών ΕΙ1 ΕΙ2 ΕΙ3 ΕΙ4 
Difficulty in expressing my feelings   0.703  
Difficulty in seeing things from others’ perspective  0.686   
Difficulty in controlling my feelings -0.304 0.433   
Difficulty in figuring out what I feel  0.368 0.479  
Ability to understand others’ feelings    0.700 
Ability to acknowledge my feelings clearly 0.539    
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Ability to express my feelings clearly 0.439  -0.428  
Ability to manage my feelings 0.704    
Ability to acknowledge others’ feelings successfully    0.741 
Difficulty in understanding others’ messages  0.469   
Some of the most important events of my life have led me to review what 
is important and what not in life 

0.451  0.368  

Ability to control my feelings 0.641    
Difficulty in understanding why others feel what they feel  0.625   
Ability to implement these which I am engaged to 0.659    
Ability to be aware of my abilities and weaknesses 0.537    
Ability to recognize how my feelings influence my performance 0.404  0.333  
Ability to understand the reasons behind others’ behavior     0.660 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

Οι συνολικές φορτίσεις ανά παράγοντα είναι: 

• MR1: 2.632 
• MR4: 1.728 
• MR2: 1.503 
• MR3: 1.337 
Χωρίς βλάβη της γενικότητας µπορούµε να υποθέσουµε ότι µε βάση τη φθίνουσα κατάταξη των 
φορτίσεων, οι αιτίες που «κρύβονται» πίσω από την οµαδοποίηση της διερευνητικής ανάλυσης, 
κατατάσσονται οµοίως -µε την ίδια σειρά- σε «φθίνουσα» σειρά εµφάνισης στο γενικό πληθυσµό.  

Όπως και προηγουµένως, για ευκολία στη χρήση των παραγόντων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
υιοθετείται το πρόθεµα ΕΙ αντί για το πρόθεµα MR 
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3.6.2.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙ1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο παράγοντας µε τη µεγαλύτερη συνολική φόρτιση είναι ΕΙ1 (2,632). Αποτελείται από τις παρακάτω 
ερωτήσεις (σε παρένθεση η φόρτιση για κάθε ερώτηση) 

1. emotionalist.nocontrolfeel (-0.304) Συνήθως µου φαίνεται δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήµατά µου 
2. emotionalist.knowmyfeel (0.539) Θεωρώ ότι µπορώ να γνωρίζω τα συναισθήµατά µου µε σαφήνεια 
3. emotionalist.expressmyfeel (0.439) Θεωρώ ότι µπορώ να εκφράσω τα συναισθήµατά µου µε 
σαφήνεια 

4. emotionalist.managemyfeel (0.704) Θεωρώ ότι µπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήµατα µου 
5. emotionalist.review (0.451) Μερικά από τα πιο σηµαντικά γεγονότα της ζωής µου µε οδήγησαν στο 
να αναθεωρήσω τι είναι σηµαντικό και τι όχι στη ζωή 

6. emotionalist.controlemot (0.641) Ελέγχω τα συναισθήµατά µου 
7. emotionalist.doingcomm (0.659) Κάνω πράξη αυτά για τα οποία δεσµεύοµαι 
8. emotionalist.awareness (0.537) Έχω επίγνωση των ικανοτήτων και των αδυναµιών µου 
9. emotionalist.recognizefeel (0.404) Αναγνωρίζω το πως τα συναισθήµατα µου επηρεάζουν την 
απόδοσή µου 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 11 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΙ1 

 

Από την θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων προκύπτει ότι το ερώτηµα µε την µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
να διαχωρίσει τους ερωτώµενους είναι το «Κάνω πράξη αυτά για τα οποία δεσµεύοµαι» και ακολουθεί το 
«Θεωρώ ότι µπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήµατα µου». 

3.6.2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙ2 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 

Ο 3ος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο ΕΙ2 (1.503). Αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις (σε 
παρένθεση η φόρτιση για κάθε ερώτηση) 

1. emotionalist.otherprespective (0,685) Συχνά µου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα πράγµατα από την 
οπτική γωνία ενός άλλου ατόµου 

2. emotionalist.nocontrolfeel (0,433) Συνήθως µου φαίνεται δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήµατά µου 



 

  
 126 

 

      

3. emotionalist.struggleunderstand (0,368) Πολλές φορές δυσκολεύοµαι να κατανοήσω τι ακριβώς 
νιώθω 

4. emotionalist.nonverbalmess (0,469) Μου είναι δύσκολο να καταλάβω τα µη λεκτικά µηνύµατα των 
ανθρώπων 

5. emotionalist.nounderstandfeel (0,625) Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι αισθάνονται ό,τι 
αισθάνονται 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 12 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΙ2 

 

Από την θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων προκύπτει ότι το ερώτηµα µε την µεγαλύτερη διακριτική 
ικανότητα να διαχωρίσει τους ερωτώµενους είναι το «Συχνά µου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα 
πράγµατα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόµου» και ακολουθεί το «Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι 
άλλοι αισθάνονται ό,τι αισθάνονται». 

3.6.2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙ3 ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ο 3ος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο ΕΙ3 (1.337). Αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις (σε 
παρένθεση η φόρτιση για κάθε ερώτηση) 

1. emotionalist.expressfeel (0,703) Δυσκολεύοµαι να εκφράσω τα συναισθήµατα µου µε λόγια 
2. emotionalist.struggleunderstand (0,479) Πολλές φορές δυσκολεύοµαι να κατανοήσω τι ακριβώς 
νιώθω 

3. emotionalist.expressmyfeel (-0,428) Θεωρώ ότι µπορώ να εκφράσω τα συναισθήµατά µου µε 
σαφήνεια 

4. emotionalist.review (0,368) Μερικά από τα πιο σηµαντικά γεγονότα της ζωής µου µε οδήγησαν στο 
να αναθεωρήσω τι είναι σηµαντικό και τι όχι στη ζωή 

5. emotionalist.recognizefeel (0,333) Αναγνωρίζω το πως τα συναισθήµατα µου επηρεάζουν την 
απόδοσή µου 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 13 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΙ3 

 

Από την θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων προκύπτει ότι το ερώτηµα µε την µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
να διαχωρίσει τους ερωτώµενους είναι το «Δυσκολεύοµαι να εκφράσω τα συναισθήµατα µου µε λόγια». 

3.6.2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΙ4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΤΕΡΟΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

Ο 2ος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο ΕΙ4 (1.728). Αποτελείται από τις παρακάτω ερωτήσεις (σε 
παρένθεση η φόρτιση για κάθε ερώτηση) 

1. emotionalist.understandfeel (0,700) Μπορώ κατά κανόνα να µπαίνω στη θέση κάποιου και να 
καταλάβω τα συναισθήµατά του 

2. emotionalist.aknowledgefeel (0,741) Θεωρώ ότι µπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς τα συναισθήµατα 
των άλλων 

3. emotionalist.understandothbeh (0,660) Καταλαβαίνω τους λόγους για τη συµπεριφορά των άλλων 
Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 14 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΙ4 
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Από την θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων προκύπτει ότι το ερώτηµα µε την µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
να διαχωρίσει τους ερωτώµενους είναι το «Θεωρώ ότι µπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς τα συναισθήµατα των 
άλλων». 

3.6.2.5 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Συνοψίζοντας οι τέσσερεις παράγοντες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών είναι: 

(α) ΕΙ1 ικανότητα αυτοελέγχου: τα ερωτήµατα µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να 
διαχωρίσουν τις απαντήσεις των φοιτητών είναι το «Κάνω πράξη αυτά για τα οποία δεσµεύοµαι» και 
ακολουθεί το «Θεωρώ ότι µπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήµατα µου». 

(β) ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης: τα ερωτήµατα µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να 
διαχωρίσουν τις απαντήσεις των φοιτητών είναι το «Συχνά µου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα πράγµατα 
από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόµου» και ακολουθεί το «Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι αισθάνονται 
ό,τι αισθάνονται».  

(γ) ΕΙ3 έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού: το ερώτηµα µε την µεγαλύτερη διακριτική 
ικανότητα να διαχωρίσει τους ερωτώµενους είναι το «Δυσκολεύοµαι να εκφράσω τα συναισθήµατα µου 
µε λόγια» 

(δ) ΕΙ4 ικανότητα ετεροεπίγνωσης: το ερώτηµα µε την µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να 
διαχωρίσει τους ερωτώµενους είναι το «Θεωρώ ότι µπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς τα συναισθήµατα των 
άλλων». 

3.6.2.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης µοναδικότητας εκφράζει το ποσό της πληροφορίας από τις απαντήσεις των ερωτώµενων που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των παραγόντων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Μεταβλητή Ερώτηση Δείκτης 
µοναδικότητας 

emotionalist.expressfeel Δυσκολεύοµαι να εκφράσω τα 
συναισθήµατα µου µε λόγια 

0.4895774 

emotionalist.otherprespective Συχνά µου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα 
πράγµατα από την οπτική γωνία ενός άλλου 
ατόµου 

0.4534205 

emotionalist.nocontrolfeel Συνήθως µου φαίνεται δύσκολο να ελέγξω 
τα συναισθήµατά µου 

0.5488927 

emotionalist.struggleunderstand Πολλές φορές δυσκολεύοµαι να κατανοήσω 
τι ακριβώς νιώθω 

0.4960037 

emotionalist.understandfeel Μπορώ κατά κανόνα να µπαίνω στη θέση 
κάποιου και να καταλάβω τα συναισθήµατά 
του 

0.4048761 

emotionalist.knowmyfeel Θεωρώ ότι µπορώ να γνωρίζω τα 
συναισθήµατά µου µε σαφήνεια 

0.5600570 

emotionalist.expressmyfeel Θεωρώ ότι µπορώ να εκφράσω τα 
συναισθήµατά µου µε σαφήνεια 

0.4511690 
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emotionalist.managemyfeel Θεωρώ ότι µπορώ να διαχειριστώ τα 
συναισθήµατα µου 

0.4600170 

emotionalist.aknowledgefeel Θεωρώ ότι µπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς 
τα συναισθήµατα των άλλων 

0.4255213 

emotionalist.nonverbalmess Μου είναι δύσκολο να καταλάβω τα µη 
λεκτικά µηνύµατα των ανθρώπων 

0.6547335 

emotionalist.review Μερικά από τα πιο σηµαντικά γεγονότα της 
ζωής µου µε οδήγησαν στο να αναθεωρήσω 
τι είναι σηµαντικό και τι όχι στη ζωή 

0.7137791 

emotionalist.controlemot Ελέγχω τα συναισθήµατά µου 0.5830524 

emotionalist.nounderstandfeel Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι 
αισθάνονται ό,τι αισθάνονται 

0.4907272 

emotionalist.doingcomm Κάνω πράξη αυτά για τα οποία δεσµεύοµαι 0.5743327 

emotionalist.awareness Έχω επίγνωση των ικανοτήτων και των 
αδυναµιών µου 

0.5952464 

emotionalist.recognizefeel Αναγνωρίζω το πως τα συναισθήµατα µου 
επηρεάζουν την απόδοσή µου 

0.7776590 

emotionalist.understandothbeh Καταλαβαίνω τους λόγους για τη 
συµπεριφορά των άλλων 

0.5032343 

 

3.6.2.7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΙ1-ΕΙ4 

Για µια πρώτη αποτύπωση των συσχετίσεων ανάµεσα στις 4 κατηγορίες παραγόντων που εµφανίζονται στην 
συναισθηµατική νοηµοσύνη κατασκευάσαµε ένα διάγραµµα συσχετίσεων.  

Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες, ΕΙ1 και ΕΙ4, και ΕΙ2 µε ΕΙ3. 
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ΕΙΚΟΝΑ 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 

3.6.3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ 

O δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach-a, (Cronbach, 1951; Zinbarg et al., 2005), για τα 
ερωτήµατα στοιχείων της φοιτητικής ζωής βρέθηκε 0,82. 

Στον Πίνακα 7 εµφανίζονται τα ερωτήµατα και οι αντίστοιχες φορτίσεις (µεγαλύτερες από 0,3) που 
προέκυψαν από τη διερευνητική ανάλυση παραγόντων που συνθέτουν την ικανοποίηση των φοιτητών και τα 
στοιχεία του ακαδηµαϊκού τους περιβάλλοντος και έργου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ >0.3). ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: TLI (0.906), RMSEA (0.092) 

Questions about student life and 
student satisfaction 

Α1 Α2 Α3 Α4 SL1 SL2 SL3 

agreement.bureaucracy    0.422    
agreement.awareness    0.467    
agreement.learnenvbui  1.006      
agreement.learningequi  0.507      
agreement.reward   0.761     
agreement.relationshipfellow    0.673    
agreement.fairness   0.676     
agreement.relationshipteacher   0.304 0.335    
agreement.anxiety 0.661       
agreement.intensification 0.618       
agreement.workload 0.521       
agreement.pressure 0.717       
satisfactionlevel.educlevel     0.501  0.330 
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satisfactionlevel.infrastructure      0.784  
satisfactionlevel.teachingstaff     0.465 0.382  
satisfactionlevel.secretariatservice      0.569  
satisfactionlevel.studysatisfaction     0.895   

 

Προκύπτουν τέσσερεις παράγοντες για τα στοιχεία του φοιτητικού περιβάλλοντος. Οι αντίστοιχες φορτίσεις 
τους είναι: 

• A1 (1,690)  
• A2 (1,303) 
• A3 (1,193) 
• A4 (1,037) 

 

Προκύπτουν 3 παράγοντες ικανοποίησης: 

• Παράγοντας SL1 (1,273) Συνολικό Επίπεδο Σπουδών-Τµήµατος-Διδασκόντων 
• Παράγοντας SL2 (1,130) Διοικητικό Επίπεδο 
• Παράγοντας SL3 (0,150) Επίπεδο Τµήµατος 

 

3.6.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α1 ΠΙΕΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας µε φόρτιση 1,690 αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

1. Anxiety (0,661) «Η φοίτησή µου είναι µια ιδιαίτερα αγχώδης διαδικασία» 
2. Intensification (0,618) «Δουλεύω µε εντατικούς ρυθµούς για να ανταπεξέλθω στις φοιτητικές µου 
υποχρεώσεις» 

3. Workload (0,521) «Έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας» 
4. Pressure (0,717) «Έχει αυξηθεί η πίεση για την άµεση παράδοση των εργασιών»  

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 16 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Α1 
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Από τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων προκύπτει ότι η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
είναι η «Έχει αυξηθεί η πίεση για την άµεση παράδοση των εργασιών». 

3.6.3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α2 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Ο 2ος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο Α2 µε φόρτιση 1,303. Αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

1. Learnvbui «Το περιβάλλον φοίτησης -κτηριακές εγκαταστάσεις- είναι ικανοποιητικό» 
2. learningequi «Το περιβάλλον φοίτησης- εξοπλισµός- είναι ικανοποιητικό» 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 17 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Α2 

 

Από τη θεωρία απόκρισης ερωτήµατος παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει κυρίαρχος παράγοντας καθώς φαίνεται 
ότι ταυτίζονται ως προς τη διακριτική ικανότητα. 

3.6.3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α3 ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ 

Ο 3ος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο Α3 µε φόρτιση 1,193. Αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

1. reward (0,761) «Οι καθηγητές µου, επιβραβεύουν τα επιτεύγµατα και την προσπάθειά µου» 
2. fairness (0,676) «Η κρίση των καθηγητών µου είναι δίκαιη». 
3. Relationshipteacher (0,304) «Έχω καλές σχέσεις µε τους καθηγητές µου» 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 18 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Α3 

 

Σύµφωνα µε την θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων, ελαφρώς καλύτερη ως προς τη διακριτική ικανότητα 
εµφανίζεται η ερώτηση «Οι καθηγητές µου, επιβραβεύουν τα επιτεύγµατα και την προσπάθειά µου». 

3.6.3.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Α4 ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο 4ος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο Α4 µε φόρτιση 1,037. Αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

1. agreement.bureaucracy (0,422) «Στο τµήµα µου υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία» 
2. agreement.awareness (0,467) «Είµαι πλήρως ενηµερωµένος / η για τις φοιτητικές µου υποχρεώσεις» 
3. agreement.relationshipfellow (0,673) «Έχω καλή σχέση µε τους συµφοιτητές µου» 
4. agreement.relationshipteacher (0,335) «Έχω καλές σχέσεις µε τους καθηγητές µου» 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 19 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Α4 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η 
«Είµαι πλήρως ενηµερωµένος / η για τις φοιτητικές µου υποχρεώσεις». 
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3.6.3.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ SL1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας αφορά στο συνολικό επίπεδο σπουδών που απολαµβάνει ο φοιτητής και 
εκφράζεται από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

1. satisfactionlevel.educlevel (0,503) «από το επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Τµήµα σας» 
2. satisfactionlevel.teachingstaff (0,465) «από το έργο του διδακτικού προσωπικού και τη συµβολή 
τους στην ολοκλήρωση των σπουδών σας» 

3. satisfactionlevel.studysatisfaction (0,895) «από το επίπεδο των σπουδών σας» 
 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 20 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ SL1 

 

Από τη θεωρία απόκρισης ερωτήµατος προκύπτει ότι η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
είναι η «από το επίπεδο των σπουδών σας». 

3.6.3.6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ SL2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Ο 2ος σε σηµαντικότητα παράγοντας αφορά στο διοικητικό επίπεδο σπουδών που απολαµβάνει ο φοιτητής 
και εκφράζεται από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

1. satisfactionlevel.infrastructure (0,784) «από την όλη υποδοµή του τµήµατός σας λειτουργικά» 
2. satisfactionlevel.teachingstaff (0,382) «από το έργο του διδακτικού προσωπικού και τη συµβολή 
τους στην ολοκλήρωση των σπουδών σας» 

3. satisfactionlevel.secretariatservice (0,569) «από τις υπηρεσίες της γραµµατείας του Τµήµατος σας 
σε σχέση µε την ανάγκη σας για εξυπηρέτηση στα θέµατα που σας αφορούν» 

 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 21 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ SL2 

 

Από τη θεωρία απόκρισης ερωτήµατος προκύπτει ότι η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
είναι η «από την όλη υποδοµή του τµήµατός σας λειτουργικά». 

3.6.3.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ SL3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Ο 3ος σε σηµαντικότητα παράγοντας αφορά στο επίπεδο σπουδών του Τµήµατος που απολαµβάνει ο 
φοιτητής και εκφράζεται από τις απαντήσεις στην ερώτηση «από το επίπεδο σπουδών που προσφέρει το 
Τµήµα σας». 

Οµοίως, από την εφαρµογή της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων προέκυψε η παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 22 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ SL3 

 

3.6.3.8 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Συνοψίζοντας οι παράγοντες της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης για την ικανοποίηση των φοιτητών 
είναι οι παρακάτω:  

(α) Α1 πίεση φόρτου εργασίας: η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι η «Έχει αυξηθεί 
η πίεση για την άµεση παράδοση των εργασιών». 

(β) Α2 επάρκεια υποδοµών φοίτησης: τα ερωτήµατα µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα να 
διαχωρίσουν τις απαντήσεις των φοιτητών είναι το «Το περιβάλλον φοίτησης -κτηριακές εγκαταστάσεις- 
είναι ικανοποιητικό» και το «Το περιβάλλον φοίτησης- εξοπλισµός- είναι ικανοποιητικό».  
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(γ) Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής: τα ερωτήµατα µε την µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
να διαχωρίσουν τις απαντήσεις των φοιτητών είναι το «Οι καθηγητές µου, επιβραβεύουν τα επιτεύγµατα 
και την προσπάθειά µου» και το «Η κρίση των καθηγητών µου είναι δίκαιη». 

(δ) Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση: η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι 
η «Είµαι πλήρως ενηµερωµένος / η για τις φοιτητικές µου υποχρεώσεις». 

(ε) SL1 ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών: η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική 
ικανότητα είναι αυτή που αφορά στην ικανοποίηση «από το επίπεδο των σπουδών σας». 

(στ) SL2 ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών: η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
είναι αυτή που αφορά στην ικανοποίηση «από την όλη υποδοµή του τµήµατός σας λειτουργικά».  

(ζ) SL3 ικανοποίηση από τις σπουδές στο Τµήµα: η ερώτηση µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 
είναι αυτή που αφορά στην ικανοποίηση «από το επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Τµήµα σας». 

3.6.3.9 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης µπναδικότητας εκφράζει το ποσό της πληροφορίας από τις απαντήσεις των ερωτώµενων που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των παραγόντων της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεταβλητή Ερώτηση uniqueness 
agreement.bureaucracy Στο τµήµα µου υπάρχει αρκετή 

γραφειοκρατία 
0.744200585 

agreement.awareness Είµαι πλήρως ενηµερωµένος / η για τις 
φοιτητικές µου υποχρεώσεις 

0.664250951 

agreement.learnenvbui Το περιβάλλον φοίτησης -κτηριακές 
εγκαταστάσεις- είναι ικανοποιητικό 

0.003016211 

agreement.learningequi Το περιβάλλον φοίτησης- εξοπλισµός- είναι 
ικανοποιητικό 

0.488775570 

agreement.reward Οι καθηγητές µου, επιβραβεύουν τα 
επιτεύγµατα και την προσπάθειά µου 

0.444992057 

agreement.relationshipfellow Έχω καλή σχέση µε τους συµφοιτητές µου 0.588716155 
agreement.fairness Η κρίση των καθηγητών µου είναι δίκαιη 0.496360530 
agreement.relationshipteacher Έχω καλές σχέσεις µε τους καθηγητές µου 0.486174385 
agreement.anxiety Η φοίτησή µου είναι µια ιδιαίτερα αγχώδης 

διαδικασία 
0.614034182 

agreement.intensification Δουλεύω µε εντατικούς ρυθµούς για να 
ανταπεξέλθω στις φοιτητικές µου 
υποχρεώσεις 

0.573727910 

agreement.workload Έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας 0.371259494 
agreement.pressure Έχει αυξηθεί η πίεση για την άµεση 

παράδοση των εργασιών 
0.425607962 

satisfactionlevel.educlevel Είστε ικανοποιηµένοι από το επίπεδο 
σπουδών που προσφέρει το Τµήµα σας 

0.3130744 

satisfactionlevel.infrastructure Είστε ικανοποιηµένοι από την όλη υποδοµή 
του τµήµατός σας λειτουργικά 

0.3615409 

satisfactionlevel.teachingstaff Είστε ικανοποιηµένοι από το έργο του 
διδακτικού προσωπικού και τη συµβολή τους 
στην ολοκλήρωση των σπουδών σας 

0.4449414 
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Μεταβλητή Ερώτηση uniqueness 
satisfactionlevel.secretariatservice Είστε ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες της 

γραµµατείας του Τµήµατος σας σε σχέση µε 
την ανάγκη σας για εξυπηρέτηση στα θέµατα 
που σας αφορούν 

0.6767551 

satisfactionlevel.studysatisfaction Είστε ικανοποιηµένοι από το επίπεδο των 
σπουδών σας 

0.2494854 

 

3.6.3.10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ A1-A4 ΚΑΙ SL1-SL3 

Για µια πρώτη αποτύπωση των συσχετίσεων ανάµεσα στις κατηγορίες παραγόντων που εµφανίζονται 
κατασκευάσαµε ένα διάγραµµα συσχετίσεων.  

Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 3 κατηγορίες, A1-A3-A4, A2, A5 (ο παράγοντας Α5 είναι µη στατιστικά 
σηµαντικός και απαλείφθηκε από την έρευνα). 

ΕΙΚΟΝΑ 23 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

Παρατηρούµε ότι όλοι οι παράγοντες εµφανίζουν θετική συσχέτιση µεταξύ τους. 
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ΕΙΚΟΝΑ 24 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Αρχικά, προκειµένου να διαπιστωθεί ποιες µεταβλητές του ερωτηµατολογίου επηρεάζουν συνολικά το 
σύνδροµο της εξουθένωσης (g) ή/και ειδικότερα τις κοινές δέσµες αιτιών των δοµικών της στοιχείων Β1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές), Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους), Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία), Β6 (δυσκολία συνεργασίας 
µε τους άλλους) και Β7 (αποπροσωποποίηση) εκτελέστηκαν κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι 
σηµαντικότητας. Για κάθε µεταβλητή που εντοπίστηκε να επιδρά στην µεταβολή της τιµής της εξουθένωσης 
ή/και των δοµικών της στοιχείων σε επίπεδο σηµαντικότητας 95% στην αντίστοιχη στήλη του Πίνακα 9 
εµφανίζεται ο συντελεστής γραµµικού προσδιορισµού R2 της απλής γραµµικής παλινδρόµησης του 
παράγοντα σε σχέση µε την αντίστοιχη µεταβλητή.  

Για τον υπολογισµό του επιπέδου του συνδρόµου της εξουθένωσης (g) -βαθµολόγηση επιπέδου εξουθένωσης 
που αντιστοιχεί σε κάθε ερωτώµενο φοιτητή- χρησιµοποιήθηκε πολυπαραγοντική πολυτοµική θεωρία 
απόκρισης ερωτηµάτων. Το παρακάτω είναι το γράφηµα πυκνότητας πιθανότητας της βαθµολογίας της 
εξουθένωσης όπου σύµφωνα µε την IRT η βαθµολόγηση αντιστοιχεί στην κλίµακα 2 έως 11 περίπου. Ο 
µέσος όρος του βαθµού εξουθένωσης είναι 5,41, η τυπική απόκλιση 1,19, η ελάχιστη τιµή 2,54, η µέγιστη 
τιµή 10,43, η ασυµµετρία 0,28 και η κύρτωση 0,59. 

 

Από τον Πίνακα 9 επιλέγουµε τους παράγοντες µε τους µεγαλύτερους συντελεστές γραµµικής συσχέτισης 
δηλαδή παράγοντες που ερµηνεύουν σε µεγαλύτερο ποσοστό τη µεταβολή της εξουθένωσης των φοιτητών. 
Με βάση το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης (σε φθίνουσα σειρά) οι δώδεκα µεγαλύτεροι ιεραρχούνται 
όπως παρακάτω: 

1. Δέσµη αιτιών Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) 
2. Δέσµη αιτιών Β7 (αποπροσωποποίηση) 
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3. Δέσµη αιτιών Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) 
4. Δέσµη αιτιών Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) 
5. Δέσµη αιτιών Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία) 
6. ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού)  
7. ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) 
8. Δέσµη αιτιών Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) 
9. Department (τµήµα φοίτησης) 
10. ΕΙ1 (ικανότητα αυτοέλεγχου) 
11. SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) 
12. Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) 

Παρατηρούµε ότι οι παράγοντες που εµφανίζουν την µεγαλύτερη επίδραση στην εξουθένωση των φοιτητών 
είναι οι έξι από τις επτά δέσµες αιτών του συνδρόµου εξουθένωσης που προέκυψαν από τη διερευνητική 
παραγοντική ανάλυση. Απουσιάζει από τις µεγαλύτερες επιδράσεις µόνο ο παράγοντας Β4 (ικανότητα 
αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων) στου οποίου τη θέση εµφανίζονται τα τρία από τα τέσσερα δοµικά 
στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Τέλος, στις θέσεις εννέα έως δώδεκα εµφανίζονται δύο δοµικά 
στοιχεία της φοιτητικής ζωής, ο παράγοντας Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) και ο παράγοντας SL1 
(ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) καθώς και το τµήµα φοίτησης.  

Από τις διαφοροποιήσεις των συντελεστών γραµµικού προσδιορισµού µεταξύ των δοµικών στοιχείων που 
προέκυψαν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση και απεικονίζονται στον Πίνακα 9 αναδεικνύεται η 
συµβολή κάθε µεταβλητής στο αντίστοιχο δοµικό στοιχείο καθώς και η συνολική επίδραση που 
διαµεσολαβείται µέσω αυτών των µεταβλητών. Για τους παράγοντες που ιεραρχικά αναδείχτηκαν ως 
σηµαντικότεροι, η επιµέρους σύγκριση των συντελεστών γραµµικού προσδιορισµού αναδεικνύει: 

• Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) εµφανίζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση µε Β6 
(δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) και τη µικρότερη µε Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων) και Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές). 

• Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) εµφανίζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση 
µε Β7 (αποπροσωποποίηση) και Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία) και τη 
µικρότερη µε Β1 (σωµατική - ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση).  

• Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) εµφανίζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση µε τα 
Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) και Β7 (αποπροσωποποίηση) και τη µικρότερη µε Β4 
(ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων). 

• Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία) εµφανίζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση µε Β6 
(δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) και τη µικρότερη µε Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων). 

• Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) εµφανίζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση µε Β3 (κυνισµός – 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) και Β7 (αποπροσωποποίηση), δεν εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων), ενώ τη µικρότερη 
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές). 

• Β7 (αποπροσωποποίηση) εµφανίζει τη µεγαλύτερη συσχέτιση µε Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους 
άλλους) και Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) και τη µικρότερη µε Β4 
(ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων). 

• Η επίδραση του τµήµατος φοίτησης εµφανίζει τη µεγαλύτερη διαµεσολάβηση µέσω του Β2 
(αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) ενώ τη µικρότερη µέσω του Β7 
(αποπροσωποποίηση). 
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• Η επίδραση του έτους φοίτησης στην εξουθένωση των φοιτητών εµφανίζει τη µεγαλύτερη 
διαµεσολάβηση µέσω του Β1(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) ενώ τη µικρότερη µέσω 
του Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων). 

• Η επίδραση του παράγοντα SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) στην εξουθένωση 
των φοιτητών εµφανίζει τη µεγαλύτερη διαµεσολάβηση κυρίως µέσω του Β2 (αποτελεσµατικότητα 
και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και ελάχιστη διαµεσολάβηση µέσω των Β3 (κυνισµός – 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) και Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) 

• Η επίδραση του παράγοντα Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) στην εξουθένωση των φοιτητών 
εµφανίζει τη µεγαλύτερη διαµεσολάβηση κυρίως µέσω του Β2 (αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και ελάχιστη διαµεσολάβηση µέσω του Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑ g B1 
50,0 

B2 
13,7 

B3 
52,0 

B4 
1,9 

B5 
26,2 

B6 
73,8 

B7 
61,9 

department. Επιλέξτε Τμήμα 8,00 7,20 12,20 10,50 7,00 10,80 10,60 4,10 

semester. Έτος φοίτησης 4,40 5,70 5,10 2,40 1,10 4,90 2,50 3,30 

entrance. Τρόπος εισαγωγής στο Τμήμα: 3,30 1,90   1,20 2,70 0,20 2,00 2,30 

attempt. Με ποια προσπάθεια επιτύχατε την εισαγωγή 
σας: 

0,80 0,30 1,80 0,20 1,10 0,10 0,60 1,70 

gender. Φύλο 0,50 0,30 0,07 0,50 1,20   0,06 0,20 

country. Σε ποια χώρα γεννηθήκατε: 1,00 2,20 0,09 0,30 2,50 0,60 0,20 0,20 

growth[SQ001]. Μεγαλώσατε σε οικογένεια με: [Έως 
το τέλος Γυμνασίου] 

0,10 0,70 1,10 0,10 0,60 0,70   0,20 

growth[SQ002]. Μεγαλώσατε σε οικογένεια με: [Την 
χρονιά πριν την εισαγωγή σας στη σχολή] 

0,20 0,50 0,50 0,50 0,20 0,90   0,20 

nkids. Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών στην 
οικογένεια (συμπεριλαμβανομένου και εσάς του 
ιδίου): 

0,40 1,80 0,50 0,50 0,30 2,40 1,10 0,40 

econsit. Με γνώμονα τις ανάγκες της οικογένειάς σας, 
πως θα χαρακτηρίζατε την οικονομική σας 
κατάσταση; (υποκειμενικός δείκτης) 

1,50 2,10 2,20 0,09 0,10 4,70 1,20 0,10 

needs[housing]. Με γνώμονα τις ανάγκες της 
οικογένειάς σας / νοικοκυριού σας πως θα 
χαρακτηρίζατε τις συνθήκες διαβίωσής σας; 
(υποκειμενικός δείκτης) (1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: 
μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή) [Συνθήκες στέγασης] 

2,10 2,60 10,80 0,10 1,50 1,00 1,80 1,90 

needs[basic]. Με γνώμονα τις ανάγκες της οικογένειάς 
σας / νοικοκυριού σας πως θα χαρακτηρίζατε τις 
συνθήκες διαβίωσής σας; (υποκειμενικός δείκτης) (1: 
πολύ κακή, 2: κακή, 3: μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή) 
[Ικανοποίηση βασικών αναγκών] 

2,20 1,50 13,50 0,10 0,20 0,70 1,40 2,70 

needs[entertainment]. Με γνώμονα τις ανάγκες της 
οικογένειάς σας / νοικοκυριού σας πως θα 
χαρακτηρίζατε τις συνθήκες διαβίωσής σας; 
(υποκειμενικός δείκτης) (1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: 
μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή) [Ικανοποίηση των 
αναγκών για ψυχαγωγία] 

1,00 1,20 8,40   0,50 2,90 0,90 0,40 
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ΕΡΩΤΗΜΑ g B1 
50,0 

B2 
13,7 

B3 
52,0 

B4 
1,9 

B5 
26,2 

B6 
73,8 

B7 
61,9 

needs[cultural]. Με γνώμονα τις ανάγκες της 
οικογένειάς σας / νοικοκυριού σας πως θα 
χαρακτηρίζατε τις συνθήκες διαβίωσής σας; 
(υποκειμενικός δείκτης) (1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: 
μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή) [Ικανοποίηση των 
αναγκών για πολιτιστικές δραστηριότητες] 

0,90 0,80 5,60 0,20 0,60 2,60 0,90 0,20 

needs[education]. Με γνώμονα τις ανάγκες της 
οικογένειάς σας / νοικοκυριού σας πως θα 
χαρακτηρίζατε τις συνθήκες διαβίωσής σας; 
(υποκειμενικός δείκτης) (1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: 
μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή) [Ικανοποίηση των 
αναγκών για μόρφωση και εκπαίδευση] 

2,00 0,80 16,70 0,50 3,30 2,20 1,50 2,50 

urbanity. Η περιοχή του Λυκείου που αποφοιτήσατε 
ήταν: 

2,80 3,30 0,30 3,90 0,90 2,50 1,20 2,30 

typehighschool. Σε ποιον τύπο Λυκείου πηγαίνατε; 0,20 0,10 1,60 0,20 0,50 0,90 0,30 0,80 

readinghours. Πόσες ώρες κατά μέσο όρο την ημέρα 
αφιερώνατε στο διάβασμα στην τελευταία τάξη του 
Λυκείου (μη συμπεριλαμβανομένου των ωρών στο 
σχολείο και στο φροντιστήριο); 

3,50 0,20 6,50 0,20 0,10 8,40 3,50 5,40 

loadstress[workload]. Πως αξιολογείτε: [Τον φόρτο 
εργασίας που είχατε για την εισαγωγή στο 
Πανεπιστήμιο] 

2,00 0,30 17,40 2,00 4,80 0,60 1,50 3,50 

loadstress[stress]. Πως αξιολογείτε: [Το άγχος/στρες 
που είχατε κατά την περίοδο προετοιμασίας για την 
εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο] 

  1,20 4,80 0,70 2,70 0,30   0,60 

act[sports]. Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σας/ 
δραστηριότητες κατά την φοίτησή σας στο Λύκειο; 
[Αθλητισμός] 

0,80 0,60 0,20 0,30 1,30 0,20   1,30 

act[art]. Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σας/ 
δραστηριότητες κατά την φοίτησή σας στο Λύκειο; 
[Μουσική/ καλλιτεχνικές δραστηριότητες] 

0,20 0,30 0,07     0,10   0,90 

act[group]. Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σας/ 
δραστηριότητες κατά την φοίτησή σας στο Λύκειο; 
[Ομαδικές δραστηριότητες (π.χ. έξοδοι με φίλους)] 

1,60 0,60 3,30 0,07 0,30 0,40 2,40 1,80 

act[travel]. Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σας/ 
δραστηριότητες κατά την φοίτησή σας στο Λύκειο; 
[Εκδρομές/ ταξίδια] 

0,20 0,20 0,01 0,08   0,30 1,00   

act[internet]. Ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σας/ 
δραστηριότητες κατά την φοίτησή σας στο Λύκειο; 
[Υπολογιστές/ Internet] 

0,40 0,30 2,10 0,60 0,09 0,10 0,30   

sports. Ασχολείστε συστηματικά με κάποιο άθλημα;   0,05 0,30 0,08   0,40 0,04 0,50 

arts. Ασχολείστε συστηματικά με την Μουσική ή το 
Θέατρο; (Χορός/ τραγούδι/ μουσικό όργανο, 
θεατρικές ομάδες, κ.α) 

0,30 0,10 0,20 0,70 0,30 0,40 0,30 0,10 

stopactivity. Αναγκαστήκατε να διακόψετε κάποια 
από τις παραπάνω δραστηριότητες κατά την περίοδο 
προετοιμασίας για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο; 

0,10 0,10   0,10 0,08 0,30 0,40 0,10 

help[family]. Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την εισαγωγή 
σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η σχέση/ βοήθεια 
που είχατε από: (1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: 
πολύ, 5: πάρα πολύ) [Την οικογένειά σας] 

1,80 0,10 17,00 0,50 1,80 2,10 0,90 2,60 

help[school]. Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την εισαγωγή 
σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η σχέση/ βοήθεια 
που είχατε από: (1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: 
πολύ, 5: πάρα πολύ) [Τους καθηγητές σας στο 
σχολείο] 

0,10   0,40 0,40 3,10 2,60 0,30   
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help[tuition]. Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την 
εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η σχέση/ 
βοήθεια που είχατε από: (1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: 
μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) [Τους καθηγητές σας 
στο φροντιστήριο/ ιδιαίτερα] 

0,50 0,50 8,80 0,20 2,70   0,90 0,50 

help[friend]. Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την εισαγωγή 
σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η σχέση/ βοήθεια 
που είχατε από: (1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: 
πολύ, 5: πάρα πολύ) [Φιλικό σας περιβάλλον] 

0,70 0,70 3,80 0,40 1,20 0,40 0,50 0,80 

order. Σε ποια σειρά στο μηχανογραφικό δελτίο ήταν 
η σχολή που φοιτάτε; 

2,00 1,60 0,40 1,80 0,40 1,00 0,40 2,20 

importance[proffesional]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; (1: 
πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
[Την επαγγελματική αναγνώριση] 

3,40 0,40 12,70 1,60 1,10 3,40 2,90 4,10 

importance[scientific]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; (1: 
πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
[Την επιστημονική αναγνώριση] 

3,00 1,10 5,70 4,20 2,30 1,00 1,40 3,70 

importance[workstab]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; (1: 
πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
[Την σταθερή και σίγουρη εργασία] 

2,60 0,05 17,80 2,30 1,50 1,60 1,60 4,80 

importance[helping]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; (1: 
πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
[Την προσφορά βοήθειας στους συνανθρώπους] 

1,30   7,30 6,30 4,40 0,30 0,40 2,80 

importance[wealth]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; (1: 
πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
[Την απόκτηση πλούτου] 

0,60 0,50 5,00 0,20 0,05 2,20 0,70   

importance[socprestige]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; (1: 
πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
[Το υψηλό κοινωνικό γόητρο επαγγέλματος] 

1,60 0,80 4,00 1,20 0,50 4,80 1,40 0,30 

importance[identifiability]. Πόσο σημαντικά θεωρείτε; 
(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα 
πολύ) [Αναγνωρισιμότητα (να είμαι γνωστός στην 
κοινωνία)] 

0,40 0,20 1,00 1,90 1,50 2,20 0,20   

coursepercentage. Ποιο είναι ΠΕΡΙΠΟΥ το ποσοστό των 
μαθημάτων που έχετε περάσει μέχρι σήμερα, σε σχέση 
με τα μαθήματα που έπρεπε να περάσετε στο εξάμηνο 
που βρίσκεστε; 

4,60 1,70 9,20 1,20 1,30 18,90 2,80 1,60 

grade. Ποιος είναι κατ΄ εκτίμηση ο μέσος όρος της 
βαθμολογίας των μαθημάτων που έχετε περάσει μέχρι 
σήμερα; 

1,20 0,10 2,60 3,00 2,40 6,80 0,30 1,10 

courseattfreq. Πόσο συχνά πηγαίνετε στη Σχολή σας 
για παρακολούθηση διαλέξεων; 

5,10 0,50 7,00 2,40 0,90 15,90 3,80 2,80 

evaluation[participation]. Πως αξιολογείτε: (1: πολύ 
λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) [Την 
συμμετοχή σας σε εργασίες/ προόδους] 

6,70 0,50 16,70 4,80 3,90 14,10 4,80 7,00 

evaluation[response]. Πως αξιολογείτε: (1: πολύ λίγο, 
2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) [Την 
ανταπόκρισή σας στις ασκήσεις/ προόδους] 

5,80 0,80 15,80 5,10 3,20 17,30 4,00 4,30 

evaluation[spendhours]. Πως αξιολογείτε: (1: πολύ 
λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) [Τις 
ώρες που αφιερώνετε για την μελέτη της ύλης των 
μαθημάτων] 

2,80 0,04 9,60 4,30 3,70 14,20 1,30 3,00 

studysatisfaction. Είστε ικανοποιημένος από το 
αντικείμενο των σπουδών σας; (1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 
3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 

8,60 3,20 26,40 7,10 1,50 19,10 3,90 5,40 

frequency[excursion]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Πηγαίνετε εκδρομή ή 
ταξίδι] 

0,10 0,30   0,20 2,70 0,50 0,20 0,20 
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frequency[cinema]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Πηγαίνετε κινηματογράφο] 

  0,80 0,60 0,90 3,00 0,05   0,10 

frequency[theater]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Πηγαίνετε θέατρο] 

0,80   0,50 0,20 4,30   0,70 1,00 

frequency[tavern]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Πηγαίνετε σε ταβέρνα] 

0,10 1,50 1,10 0,07 1,20 1,50     

frequency[friends]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Βρίσκεστε με φίλους σε 
σπίτι] 

1,70 2,00 3,50 0,40 2,90 0,30 1,10 2,90 

frequency[culturalevent]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: 
Πολύ σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Πηγαίνετε σε κάποια 
μουσική ή άλλη πολιτιστική εκδήλωση] 

0,40 0,60   0,60 1,80   0,09 1,90 

frequency[museum]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Επισκέπτεστε μουσείο ή 
άλλο αρχαιολογικό χώρο] 

1,60 0,10 0,90   2,50 0,05 1,10 2,70 

frequency[library]. Πόσο συχνά; (1: Ποτέ, 2: Πολύ 
σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε 
εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα) [Επισκέπτεστε βιβλιοθήκη] 

0,40 0,70 0,60 0,80 5,90 1,60 0,70 0,10 

workdurstudies. Εργάζεστε κατά την διάρκεια των 
σπουδών σας; 

1,60 2,60 0,40 1,60 0,05 1,40 0,30 0,40 

reasonwork[necessity]. Ποιος είναι ο βασικός λόγος για 
τον οποίο εργάζεστε; [Από ανάγκη] 

0,70 1,50 1,50 0,10 0,20 0,70 0,30 0,30 

reasonwork[extraincome]. Ποιος είναι ο βασικός λόγος 
για τον οποίο εργάζεστε; [Για επιπλέον εισόδημα] 

1,20 1,80 0,20 0,30   1,60 0,50 0,20 

reasonwork[experience]. Ποιος είναι ο βασικός λόγος για 
τον οποίο εργάζεστε; [Για απόκτηση εμπειρίας] 

0,80 1,10   1,00   0,70   0,40 

relationwstud. Σχετίζεται η εργασία σας με το 
αντικείμενο των σπουδών σας; 

1,60 2,60 2,50 1,70 0,07 2,70 0,70 0,40 

furtherstudies. Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε 
επιπλέον σπουδές; 

1,20 0,40 3,70 1,30 0,07 0,30 2,00 0,11 

kindofstudies[SQ001]. Τι είδους σπουδές; [Δεύτερο 
πτυχίο] 

  0,30 2,30 0,07 0,07 0,20 0,20 0,40 

kindofstudies[SQ002]. Τι είδους σπουδές; [Μάστερ]     3,50 0,05 1,10 0,20 0,20 0,10 

kindofstudies[SQ003]. Τι είδους σπουδές; 
[Διδακτορικό] 

0,10 1,10 3,90     0,40   0,10 

educinstit. Σε ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα; 1,60 1,00 5,00 2,20 2,20 0,60 2,20 0,70 

reasonnostudies[SQ001]. Για ποιο λόγο δεν σκέφτεστε 
να πραγματοποιήσετε επιπλέον σπουδές [Πρέπει να 
βρω αμέσως δουλειά] 

  0,03 0,90 0,50 0,04 0,20 0,80 0,20 

reasonnostudies[SQ002]. Για ποιο λόγο δεν σκέφτεστε 
να πραγματοποιήσετε επιπλέον σπουδές [Δεν έχω τα 
χρήματα για τα δίδακτρα] 

0,10   1,00   0,30 0,20 0,60   

reasonnostudies[SQ003]. Για ποιο λόγο δεν σκέφτεστε 
να πραγματοποιήσετε επιπλέον σπουδές [Έλλειψη 
ενδιαφέροντος για κάποιο επιστημονικό αντικείμενο] 

0,10 0,90   1,30   0,60     

reasonnostudies[SQ004]. Για ποιο λόγο δεν σκέφτεστε 
να πραγματοποιήσετε επιπλέον σπουδές [Δεν θέλω να 
συνεχίσω το διάβασμα] 

3,80 1,30 2,90 4,80 0,04 2,70 3,80 1,30 
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Α1: agreement[anxiety]. Πόσο συμφωνείτε με τους 
παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Η φοίτησή μου είναι μια ιδιαίτερα 
αγχώδης διαδικασία] agreement[intensification]. Πόσο 
συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες που 
σχετίζονται με την φοίτησή σας [Δουλεύω με 
εντατικούς ρυθμούς για να ανταπεξέλθω στις 
φοιτητικές μου υποχρεώσεις] agreement[workload]. 
Πόσο συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες που 
σχετίζονται με την φοίτησή σας [Έχει αυξηθεί ο φόρτος 
εργασίας] agreement[pressure]. Πόσο συμφωνείτε με 
τους παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Έχει αυξηθεί η πίεση για την άμεση 
παράδοση των εργασιών] 

2,20 9,10 4,70 2,80 13,40 0,05 3,50 0,10 

Α2: agreement[learnenvbui]. Πόσο συμφωνείτε με τους 
παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Το περιβάλλον φοίτησης -κτηριακές 
εγκαταστάσεις- είναι ικανοποιητικό] 
agreement[learningequi]. Πόσο συμφωνείτε με τους 
παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Το περιβάλλον φοίτησης- εξοπλισμός- 
είναι ικανοποιητικό] 

0,40 0,60 2,10   5,40 2,30 1,70 0,10 

Α3: agreement[reward]. Πόσο συμφωνείτε με τους 
παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Οι καθηγητές μου, επιβραβεύουν τα 
επιτεύγματα και την προσπάθειά μου] 
agreement[fairness]. Πόσο συμφωνείτε με τους 
παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Η κρίση των καθηγητών μου είναι δίκαιη] 
agreement[relationshipteacher]. Πόσο συμφωνείτε με 
τους παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Έχω καλές σχέσεις με τους καθηγητές 
μου] 

3,80 2,00 11,90 8,50 9,80 6,80 2,50 2,70 

Α4: agreement[bureaucracy]. Πόσο συμφωνείτε με τους 
παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Στο τμήμα μου υπάρχει αρκετή 
γραφειοκρατία] agreement[awareness]. Πόσο 
συμφωνείτε με τους παρακάτω παράγοντες που 
σχετίζονται με την φοίτησή σας [Είμαι πλήρως 
ενημερωμένος / η για τις φοιτητικές μου υποχρεώσεις] 
agreement[relationshipfellow]. Πόσο συμφωνείτε με 
τους παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Έχω καλή σχέση με τους συμφοιτητές 
μου] agreement[relationshipteacher]. Πόσο συμφωνείτε 
με τους παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την 
φοίτησή σας [Έχω καλές σχέσεις με τους καθηγητές 
μου] 

5,30 0,70 21,60 11,10 21,10 4,40 4,30 8,50 

SL1: satisfactionlevel[educlevel]. Ποιός ο βαθμός 
ικανοποίησής σας [από το επίπεδο σπουδών που 
προσφέρει το Τμήμα σας] 
satisfactionlevel[teachingstaff]. Ποιός ο βαθμός 
ικανοποίησής σας [από το έργο του διδακτικού 
προσωπικού και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση 
των σπουδών σας] satisfactionlevel[studysatisfaction]. 
Ποιός ο βαθμός ικανοποίησής σας [από το επίπεδο 
των σπουδών σας] 

7,30 4,10 33,30 4,00 10,30 12,10 6,60 6,30 
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SL2: satisfactionlevel[infrastructure]. Ποιός ο βαθμός 
ικανοποίησής σας [από την όλη υποδομή του τμήματός 
σας λειτουργικά] satisfactionlevel[teachingstaff]. Ποιός 
ο βαθμός ικανοποίησής σας [από το έργο του 
διδακτικού προσωπικού και τη συμβολή τους στην 
ολοκλήρωση των σπουδών σας] 
satisfactionlevel[secretariatservice]. Ποιός ο βαθμός 
ικανοποίησής σας [από τις υπηρεσίες της γραμματείας 
του Τμήματος σας σε σχέση με την ανάγκη σας για 
εξυπηρέτηση στα θέματα που σας αφορούν] 

2,80 1,80 19,50 2,70 14,10 5,40 4,20 2,50 

SL3: satisfactionlevel[educlevel]. Ποιός ο βαθμός 
ικανοποίησής σας [από το επίπεδο σπουδών που 
προσφέρει το Τμήμα σας] 

2,00 1,50 12,20 1,50 2,80 2,30 3,00 0,10 

B1: burnout[exhausted]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω συχνά κουρασμένος, εξαντλημένος, χωρίς 
ενέργεια] burnout[stress]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Η 
φοίτηση μού προκαλεί άγχος επηρεάζοντας αρνητικά 
την απόδοσή μου] burnout[mentallyexhausted]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Νιώθω ψυχικά εξουθενωμένος / η 
από τη φοίτησή μου] burnout[wakeupexhausted]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Νιώθω εξαντλημένος / η όταν 
ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω άλλη μια 
μέρα φοίτησης] burnout[forgetting]. Σημειώστε σε ποιό 
βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Όταν επιστρέφω στο σπίτι μπορώ εύκολα να ξεχάσω 
τις "σκοτούρες" της φοίτησης και να χαλαρώσω] 
burnout[irritable]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Εξαιτίας των απαιτήσεων της φοίτησης, όταν 
επιστρέφω στο σπίτι είμαι ευερέθιστος/ η] 
burnout[notimerequirements]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Ο 
χρόνος που καταλαμβάνει στην καθημερινή ζωή η 
φοίτησή μου, δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιώ 
προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές απαιτήσεις] 
burnout[drained]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε 
προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Νιώθω 
συναισθηματικά στραγγισμένος/ η από την φοίτησή 
μου] burnout[push]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Η 
καθημερινή φοίτηση είναι πραγματικά μια πίεση για 
μένα] 

 49,9
8 

  3,80 12,80 0,06 12,30 26,20 17,80 
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B2: burnout[dedication]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Το 
τμήμα στο οποίο φοιτώ αξίζει την αφοσίωσή μου] 
burnout[facingprobs]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Αντιμετωπίζω τα προβλήματα της φοίτησής μου 
αποτελεσματικά] burnout[excited]. Σημειώστε σε ποιό 
βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω ενθουσιασμένος / η όταν ολοκληρώσω κάτι 
στις σπουδές μου] burnout[gainedremarkable]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Νιώθω ότι έχω αποκομίσει 
πολλά αξιόλογα πράγματα κατά την φοίτησή μου] 
burnout[doubt]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε 
προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Αμφιβάλλω για τη 
σημασία των σπουδών μου] burnout[cynical]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Έχω γίνει πιο κυνικός / ή για το 
αν η φοίτησή μου, συμβάλλει σε κάτι] 
burnout[droppoutstudies]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Έχω 
σκεφτεί το ενδεχόμενο εγκατάλειψης των σπουδών 
μου, διότι νιώθω ότι βρίσκομαι στα όρια της αντοχής 
μου] 

 13,6
9 

3,80   7,50 7,20 14,60 9,50 16,20 

B3: burnout[donotcarest]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Στην 
πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει τί συμβαίνει στους 
συμφοιτητές μου] burnout[donotcaretea]. Σημειώστε σε 
ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες 
θέσεις [Στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει τί 
συμβαίνει στους καθηγητές μου] 

 52,0 12,80 7,50   0,02 6,70 30,90 29,60 

B4: burnout[depculture]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Οι 
προσωπικές μου αξίες συνάδουν με τη γενικότερη 
κουλτούρα του τμήματος] burnout[understandst]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Μπορώ εύκολα να καταλάβω 
πώς αισθάνονται οι συμφοιτητές μου] 
burnout[understandtea]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Μπορώ εύκολα να καταλάβω πώς αισθάνονται οι 
καθηγητές μου] burnout[rejuvenatedst]. Σημειώστε σε 
ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες 
θέσεις [Νιώθω αναζωογονημένος/ η όταν 
συνεργάζομαι με τους συμφοιτητές μου] 
burnout[rejuvenatedtea]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω αναζωογονημένος/ η όταν συνεργάζομαι με 
τους καθηγητές μου] 

 0,02 0,60 7,20 0,20   0,07   0,04 
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B5 burnout[absent]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Απουσιάζω συχνά από τις επαγγελματικές μου 
υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο] 
burnout[noconcenrtate]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω συχνά αδυναμία συγκέντρωσης] 
burnout[wakeupexhausted]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω εξαντλημένος / η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω 
να αντιμετωπίσω άλλη μια μέρα φοίτησης] 
burnout[frustrated]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω απογοητευμένος /η από τη φοίτησή μου] 
burnout[lessinterest]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Δείχνω λιγότερο ενδιαφέρον για τις σπουδές μου από 
τότε που ξεκίνησε η φοίτησή μου] burnout[confident]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Στη φοίτησή μου αισθάνομαι 
βέβαιος / η ότι είμαι αποτελεσματικός/ ή] 

 26,1
5 

12,30 14,60 6,70 0,07   18,90 6,60 

B6 burnout[cooperationsttired]. Σημειώστε σε ποιό 
βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Είναι κουραστικό για μένα να συνεργάζομαι με τους 
συμφοιτητές μου όλη την ημέρα] 
burnout[cooperationteatired]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Είναι 
κουραστικό για μένα να συνεργάζομαι με τους 
καθηγητές μου όλη την ημέρα] burnout[stresswoclost]. 
Σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με 
τις ακόλουθες θέσεις [Μού δημιουργεί μεγάλο stress το 
να συνεργάζομαι στενά με τους συμφοιτητές μου] 
burnout[stresswoclostea]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις [Μού 
δημιουργεί μεγάλο stress το να συνεργάζομαι στενά με 
τους καθηγητές μου] burnout[drained]. Σημειώστε σε 
ποιό βαθμό συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες 
θέσεις [Νιώθω συναισθηματικά στραγγισμένος/ η από 
την φοίτησή μου] 

 73,8
3 

26,20 9,50 30,90   18,90   31,30 

B7 burnout[impersonalbehst]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι σε μερικούς συμφοιτητές 
μου, απρόσωπα σαν να είναι αντικείμενα] 
burnout[impersonalbehtea]. Σημειώστε σε ποιό βαθμό 
συμφωνείτε προσωπικά με τις ακόλουθες θέσεις 
[Νιώθω ότι συμπεριφέρομαι σε μερικούς καθηγητές 
μου, απρόσωπα σαν να είναι αντικείμενα] 

 62,9 17,70 16,20 29,60 0,04 6,60 31,30   
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EI1 emotionalist[nocontrolfeel]. Σημειώστε σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Συνήθως μου φαίνεται δύσκολο να ελέγξω τα 
συναισθήματά μου] emotionalist[knowmyfeel]. 
Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις 
παρακάτω προτάσεις [Θεωρώ ότι μπορώ να γνωρίζω 
τα συναισθήματά μου με σαφήνεια] 
emotionalist[expressmyfeel]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Θεωρώ ότι 
μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου με 
σαφήνεια] emotionalist[managemyfeel]. Σημειώστε σε 
ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Θεωρώ ότι μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματα 
μου] emotionalist[review]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Μερικά από 
τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής μου με οδήγησαν 
στο να αναθεωρήσω τι είναι σημαντικό και τι όχι στη 
ζωή] emotionalist[controlemot]. Σημειώστε σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Ελέγχω τα συναισθήματά μου] 
emotionalist[doingcomm]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Κάνω πράξη 
αυτά για τα οποία δεσμεύομαι] 
emotionalist[awareness]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Έχω 
επίγνωση των ικανοτήτων και των αδυναμιών μου] 
emotionalist[recognizefeel]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Αναγνωρίζω 
το πως τα συναισθήματα μου επηρεάζουν την 
απόδοσή μου] 

7,90 2,40 33,00 4,00 8,90 10,00 8,00 7,90 

EI2 emotionalist[otherprespective]. Σημειώστε σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Συχνά 
μου φαίνεται δύσκολο να βλέπω τα πράγματα από την 
οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου] 
emotionalist[nocontrolfeel]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Συνήθως μου 
φαίνεται δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήματά μου] 
emotionalist[struggleunderstand]. Σημειώστε σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Πολλές φορές δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι 
ακριβώς νιώθω] emotionalist[nonverbalmess]. 
Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις 
παρακάτω προτάσεις [Μου είναι δύσκολο να 
καταλάβω τα μη λεκτικά μηνύματα των ανθρώπων] 
emotionalist[nounderstandfeel]. Σημειώστε σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι αισθάνονται ό,τι 
αισθάνονται] 

14,60 6,50 1,80 10,30 0,60 0,80 11,50 10,10 
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EI3 emotionalist[expressfeel]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Δυσκολεύομαι να εκφράσω τα συναισθήματα μου με 
λόγια] emotionalist[struggleunderstand]. Σημειώστε σε 
ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Πολλές φορές δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι 
ακριβώς νιώθω] emotionalist[expressmyfeel]. Σημειώστε 
σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω 
προτάσεις [Θεωρώ ότι μπορώ να εκφράσω τα 
συναισθήματά μου με σαφήνεια] emotionalist[review]. 
Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις 
παρακάτω προτάσεις [Μερικά από τα πιο σημαντικά 
γεγονότα της ζωής μου με οδήγησαν στο να 
αναθεωρήσω τι είναι σημαντικό και τι όχι στη ζωή] 
emotionalist[recognizefeel]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Αναγνωρίζω 
το πως τα συναισθήματα μου επηρεάζουν την 
απόδοσή μου] 

17,20 9,80 4,90 4,10 0,30 15,60 15,60 10,70 

EI4 emotionalist[understandfeel]. Σημειώστε σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 
[Μπορώ κατά κανόνα να μπαίνω στη θέση κάποιου και 
να καταλάβω τα συναισθήματά του] 
emotionalist[aknowledgefeel]. Σημειώστε σε ποιο βαθμό 
συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις [Θεωρώ ότι 
μπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς τα συναισθήματα 
των άλλων] emotionalist[understandothbeh]. Σημειώστε 
σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω 
προτάσεις [Καταλαβαίνω τους λόγους για τη 
συμπεριφορά των άλλων] 

0,60 0,06 5,30 5,20 9,60 0,30 3,90 0,10 

 

Για να προσεγγίσουµε την αλληλουχία επίδρασης των δεσµών αιτιών που οδηγούν σε εξουθένωση 
συνεκτιµήσαµε την ιεράρχηση των παραγόντων όπως προέκυψε από τον Πίνακα 9 και την ιεράρχηση των 
παραγόντων όπως προέκυψε από την διερευνητική παραγοντική ανάλυση.  

4.1 ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά το µέγεθος των τιµών του Β7 (αποπροσωποποίηση) 
παρουσιάζονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 10 και είναι, (Georgiou & Androulakis, 2019b):  

(α) Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής: αφορά την επιβράβευση των φοιτητικών επιτευγµάτων, την 
αντίληψη για τη δίκαιη κρίση τους από τους καθηγητές και παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε το 
Β7 (αποπροσωποποίηση). Εποµένως, καθώς αυξάνεται ο παράγοντας Α3 σηµειώνεται µείωση στον 
παράγοντα Β7 (αποπροσωποποίηση).  

(β) Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση: αφορά την επάρκεια ενηµέρωσης και οργάνωσης περί των 
φοιτητικών υποχρεώσεων και εµφανίζει αρνητική συσχέτιση µε το Β7 (αποπροσωποποίηση). Άρα, 
η αύξηση των τιµών του Α4 αντιστοιχεί στη µείωση των τιµών του Β7 (αποπροσωποποίηση).  

(γ) Β1 σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση: παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε το Β7 
(αποπροσωποποίηση) δηλαδή καθώς αυξάνεται (επιβαρύνεται) η συναισθηµατική εξάντληση 
αντιστοίχως αυξάνονται και οι τιµές της αποπροσωποποίησης.  

(δ) Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές: παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε το Β7 
(αποπροσωποποίηση) εποµένως όταν αυξάνεται ο δείκτης αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης το φαινόµενο της αποπροσωποποίησης παρουσιάζει ύφεση.  
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(ε) Β3 κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους: παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τον Β7 
(αποπροσωποποίηση) ήτοι όσο περισσότερη έλλειψη ενδιαφέροντος παρατηρείται για τους άλλους 
τόσο εντείνεται η κατάσταση της αποπροσωποποίησης.  

(στ) Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους: εµφανίζει θετική συσχέτιση µε τον Β7 (αποπροσωποποίηση) 
άρα όσο αυξάνεται η δυσκολία διαπροσωπικής συνεργασίας τόσο εντείνεται το φαινόµενο της 
αποπροσωποποίησης.  

(ζ) Department: παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες τµηµάτων φοίτησης αναλόγως των επιπέδων τιµών του 
Β7 (αποπροσωποποίηση). Συγκεκριµένα, τα τµήµατα Χηµικών Μηχανικών, Επιστήµης Υλικών, 
Φαρµακευτικής και Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας εµφανίζουν 
τις µικρότερες τιµές στο παράγοντα Β7. Στον αντίποδα, τα τµήµατα Φιλοσοφική, Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Φυσικής, Βιολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μαθηµατικό εµφανίζουν τις µεγαλύτερες τιµές 
στον παράγοντα Β7 (αποπροσωποποίηση). Τέλος, τα τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Θεατρικών Σπουδών, Παιδαγωγικό 
Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Φιλολογίας, Ιατρικής, Γεωλογίας, Χηµείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων και Οικονοµικό εµφανίζουν τιµές 
γύρω από το µέσο όρο.  

(η) ΕΙ1 ικανότητα αυτοελέγχου: παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε τον παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση) εποµένως αύξηση στην ικανότητα αυτοδιαχείρισης των συναισθηµάτων του 
φοιτητή αντιστοιχεί σε µείωση των τιµών του δείκτη αποπροσωποποίησης του.  

(θ) ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης: παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε τον παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση) εποµένως η αύξηση της δυσκολίας ως προς την κατανόηση των 
συναισθηµάτων των άλλων συνδέεται µε αυξηµένα επίπεδα αποπροσωποποίησης του φοιτητή. 

Με βάση τις p-τιµές των στατιστικών ελέγχων που αναγράφονται στον Πίνακα 10 οδηγούµαστε στην 
απόρριψη των παρακάτω υποθέσεων. 

Υπόθεση 1: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη 
δικαιοσύνης και ανταµοιβής (Α3) (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 2: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από την επαρκή 
ενηµέρωση και οργάνωση (Α4) (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 3: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από την σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1) (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 4: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από την 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές (Β2) (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 5: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από τον κυνισµός – 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους (Β3). (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 6: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από την δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους (Β6). (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 7: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από το τµήµα φοίτησης. 
(απορρίπτεται) 

Υπόθεση 8: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από την ικανότητα 
αυτοέλεγχου (ΕΙ1) (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 9: Η δέσµη αιτιών της αποπροσωποποίησης δεν επηρεάζεται από τη δυσκολία 
ενσυναίσθησης (ΕΙ2) (απορρίπτεται) 
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Στην Εικόνα 25 εµφανίζεται το δέντρο παλινδρόµησης αναδροµικού διαχωρισµού του παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση) µε τους στατιστικά σηµαντικούς παράγοντες που προέκυψαν. Για την δηµιουργία του 
δέντρου παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη rpart του R (Therneau, Atkinson, & Ripley, 2018). 
Μέσα στην έλλειψη αναφέρονται οι µέσοι όροι της αποπροσωποποίησης που αφορούν το συγκεκριµένο 
κλαδί ή φύλλο. Ο αριθµός κάτω από την έλλειψη αφορά στο ποσοστό του δείγµατος των φοιτητών που 
αντιστοιχεί στο κλαδί ή φύλλο. Όταν ισχύει η αναγραφόµενη συνθήκη οδηγούµαστε στο αριστερό κλαδί. 

Όσον αφορά τη σειρά των παραγόντων ως προς τη σηµαντικότητα επίδρασής τους στον παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση), οι ιεραρχικά πιο σηµαντικοί εµφανίζονται ψηλότερα στα κλαδιά του δέντρου 
παλινδρόµησης. Εποµένως, ο ιεραρχικά σηµαντικότερος παράγοντας προκύπτει ότι είναι ο παράγοντας Β3 
(κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος) και ακολουθούν οι Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) 
και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Τέταρτοι σε σηµαντικότητα παράγοντες αποτελούν ο ΕΙ3 
(έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) και το Τµήµα. Ακολουθούν η ‘σηµαντικότητα στη 
σταθερότητα της εργασίας’ (importance.workstab), o παράγοντας A4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση), 
o παράγοντας B2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και ο παράγοντας ΕΙ2 
(δυσκολία ενσυναίσθησης). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΩΣ ΣΤΗΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ 
ΒΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ R2. (SIGNIF. CODES: 0‘***’ 
0.001) 

 Εξαρτημένες μεταβλητές 
Παράγοντες επίδρασης Β1 Β3 Β6 Β7 

A1 (Πίεση φόρτου εργασίας) 0.314 *** 
0.091 

   

Α3 (ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταμοιβή)    -0.170 *** 
0.027 

Α4 (επαρκής ενημέρωση και οργάνωση) -0.092 *** 
 0.006 

  -0.311 *** 
0.085 

Β1 (σωματική – ψυχοσυναισθηματική εξάντληση)  0.340 *** 
0.128 

0.499 *** 
0.262 

0.402 *** 
0.177 

Β2 (αποτελεσματικότητα και αυτοπραγμάτωση)  -0.261 *** 
0.075 

-0.301 *** 
0.095 

-0.386 *** 
0.162 

Β3 (κυνισμός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους)    0.548 *** 
0.296 

B5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία) 0.370 *** 
0.123 

0.259 *** 
0.067 

0.446 *** 
0.189 

 

Β6 (δυσκολία συνεργασίας με τους άλλους)  0.541 *** 
0.309 

 0.549 *** 
0.313 

Department   (qualitative)
*** 

0.106 

(qualitative)*
** 

0.041 
EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου)  -0.192 *** 

0.040 
 -0.272 *** 

0.079 
EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) 0.271 *** 

0.065 
0.322 *** 

0.103 
 0.321 *** 

0.101 
EI3 (έλλειψη συναισθηματικού αυτοπροσδιορισμού) 0.338 *** 

0.098 
0.207 *** 

0.041 
0.415 *** 

0.156 
 

SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) -0.204 *** 
0.041 
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ΕΙΚΟΝΑ 25 ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β7 
(ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 

 

Εστιάζοντας στο δεξί µέρος του δέντρου της Εικόνας 25 που αντιστοιχεί στους µεγάλους µέσους όρους των 
τιµών του Β7 (αποπροσωποποίηση) παρατηρούµε ότι στο δεξιότερο φύλλο εµφανίζονται µεγάλες τιµές για 
τον παράγοντα Β7 µε µέσο όρο 2 που αφορά στο 3% του πληθυσµού. Ακολουθώντας τους κόµβους που 
οδηγούν στο φύλλο αυτό διαπιστώνεται ότι σε υψηλές τιµές του παράγοντα Β7 οδηγεί ο παρακάτω 
συνδυασµός παραγόντων:  

(α) Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας στη 
διαµόρφωση του επιπέδου του Β7 (αποπροσωποποίηση) εφόσον εµφανίζει τιµές µεγαλύτερες από 
0.83.  

(β) Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) είναι ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας εφόσον 
οι τιµές του είναι µεγαλύτερες ή ίσες του µέσου όρου (-0.25).  

(γ) Το Τµήµα φοίτησης αποτελεί τον τρίτο σε σηµαντικότητα παράγοντα εµφανίζοντας αυξηµένους 
δείκτες αποπροσωποποίησης στα Τµήµατα Βιολογικό, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων, Γεωλογικό, Ιατρικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Φυσικό.  

Για να εκτιµηθεί συνολικά η επίδραση έµµεση και άµεση των σηµαντικότερων παραγόντων στη διαµόρφωση 
του Β7 (αποπροσωποποίηση) χρησιµοποιήθηκε το δοµικό υπόδειγµα (SEM) που απεικονίζεται στην Εικόνα 
26. Για λόγους συγκρισιµότητας όλοι οι αναγραφόµενοι συντελεστές έχουν κανονικοποιηθεί.  

Για τις άµεσες επιδράσεις στον παράγοντα Β7 (αποπροσωποποίηση) επιλέχθηκαν οι παράγοντες του 
ιεραρχικού δέντρου παλινδρόµησης B3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους), B6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους), B1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β2 (αποτελεσµατικότητα 
και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές), Τµήµα, EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης), A4 (επαρκής ενηµέρωση 
και οργάνωση) και A3 (ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής). 
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ΕΙΚΟΝΑ 26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (SEM) ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β7 (ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ). ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ CFI (0.9410), RMSEA (0.043), 
SRMR(0.041) 

 

Για τις έµµεσες επιδράσεις αναλύθηκαν οι παράγοντες Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β3 
(κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) που µε 
βάση το δέντρο παλινδρόµησης αναδροµικού διαχωρισµού αποτελούν τους τρεις σηµαντικότερους 
παράγοντες ως προς τη διαµόρφωση της µεταβολής του παράγοντα Β7 (αποπροσωποποίηση). Στον Πίνακα 
10 αναφέρονται οι συντελεστές παλινδρόµησης και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης για κάθε 
διµεταβλητή επίδραση των παραγόντων Β1, Β3 και Β6 µε τις αντίστοιχες ερµηνευτικές µεταβλητές τους. 

Παράγοντες που επιδρούν στον παράγοντα B3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους): (α) ο παράγοντας 
B6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (β) ο παράγοντας B5 (έλλειψη 
ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (γ) ο παράγοντας B1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (δ) ο παράγοντας EI3 (έλλειψη 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (ε) ο παράγοντας EI1 (ικανότητα 
αυτοελέγχου) εµφανίζει αρνητική συσχέτιση (στ) ο παράγοντας EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) εµφανίζει 
θετική συσχέτιση, και (ζ) ο παράγοντας B2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) 
εµφανίζει αρνητική συσχέτιση. Στην ενότητα «Κυνισµός των φοιτητών» γίνεται η πλήρης ανάλυση. 

Παράγοντες που επιδρούν στον παράγοντα B6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους): (α) ο παράγοντας B1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (β) ο παράγοντας ‘department’, 
όντας ποιοτική µεταβλητή, ανάλογα µε το είδος δηµιουργεί θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις, (γ) ο παράγοντας 
EI3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (δ) ο παράγοντας B5 
(έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (ε) ο παράγοντας B2 
(αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) εµφανίζει αρνητική συσχέτιση. Στην ενότητα 
«Ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους και φοιτητική εξουθένωση» γίνεται η πλήρης ανάλυση.  

Παράγοντες που επιδρούν στον παράγοντα B1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση): (α) ο παράγοντας A1 
(πίεση φόρτου εργασίας) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (β) ο παράγοντας SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό 
επίπεδο σπουδών) εµφανίζει αρνητική συσχέτιση, (γ) ο παράγοντας B5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές 
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και απουσία) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (δ) ο παράγοντας EI3 (έλλειψη συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού) εµφανίζει θετική συσχέτιση, (ε) ο παράγοντας EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) εµφανίζει 
θετική συσχέτιση, (στ) ο παράγοντας A4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) εµφανίζει αρνητική συσχέτιση. 

Εκτιµώντας τις άµεσες επιδράσεις των παραπάνω παραγόντων στη µεταβολή του παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση) παρατηρείται η παρακάτω φθίνουσα ταξινόµηση ως προς τη σηµαντικότητα 
επίδρασης:  

(α) Ο ισχυρότερος παράγοντας συνολικής επίδρασης είναι ο παράγοντας Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε 
ανθρώπους) που παρουσιάζει άµεση θετική επίδραση στον παράγοντα Β7 (αποπροσωποποίηση) και 
έµµεση µέσω της θετικής επίδρασης µε το Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους). 
Εποµένως, οι φοιτητές που εµφανίζουν δυσκολία στη συνεργασία τους µε τους άλλους τείνουν 
συνήθως να εµφανίζουν και αποπροσωποποίηση. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι η δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους φαίνεται να προετοιµάζει το άτοµο για την αποπροσωποποίηση η οποία 
εκδηλώνεται µε την παράλληλη εµφάνιση του κυνισµού – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους.  

(β) Ο δεύτερος σε ισχύ παράγοντας συνολικής επίδρασης είναι ο παράγοντας Β3 (κυνισµός – έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους) που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη άµεση επίδραση στον Β7 
(αποπροσωποποίηση). Αυτό ερµηνεύεται ότι οι φοιτητές που εµφανίζουν συµπεριφορά που ενέχει 
τα στοιχεία του κυνισµού και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους τείνουν συνήθως να έχουν 
τάση αποπροσωποποίησης.  

(γ) Ακολουθεί σε ισχύ συνολικής επίδρασης ο παράγοντας Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση) που παρουσιάζει µικρή άµεση θετική επίδραση στο Β7 (αποπροσωποποίηση) και 
έµµεση διπλή θετική επίδραση κυρίως µέσω της µεταβολής του Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους 
άλλους) και δευτερευόντως µέσω της µεταβολής του Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους 
άλλους). Συνεπώς, οι φοιτητές που βιώνουν σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση και 
κυρίως αυτοί που εµφανίζουν δυσκολία συνεργασίας και έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους 
µπορεί να οδηγηθούν σε αποπροσωποποίηση.  

(δ) Με µικρή διαφορά ακολουθεί ο παράγοντας Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές) που εµφανίζει σχετικά ισχυρή αρνητική άµεση επίδραση στο Β7 (αποπροσωποποίηση) 
και µικρή αρνητική έµµεση επίδραση µέσω των παραγόντων Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τους άλλους) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Εποµένως, οι φοιτητές που 
αισθάνονται ενθουσιασµένοι µε τις σπουδές τους αυτές καθ’ αυτές απέχουν από το φαινόµενο της 
αποπροσωποποίησης. Ωστόσο, οι ίδιοι φοιτητές όταν διέπονται από τα χαρακτηριστικά του 
κυνισµού και της δυσκολίας συνεργασίας µε τους άλλους µπορεί να οδηγηθούν σε 
αποπροσωποποίηση.  

(ε) Ο επόµενος σε ισχύ συνολικής επίδρασης παράγοντας είναι ο Α4 (επαρκής ενηµέρωση και 
οργάνωση) που εµφανίζει µικρή αρνητική άµεση επίδραση στον παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση) και µεγαλύτερη έµµεση αρνητική επίδραση µέσω του Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). Γίνεται αντιληπτό ότι η επάρκεια στην ενηµέρωση των φοιτητών 
και το οργανωµένο περιβάλλον φοίτησής τους µπορούν να συντελέσουν στην αποτροπή της 
κατάστασης αποπροσωποποίησης. Ωστόσο, υπό τις ίδιες συνθήκες ενηµέρωσης και οργάνωσης, οι 
ίδιοι φοιτητές µπορεί να υποστούν αποπροσωποποίηση εφόσον έχουν βιώσει σωµατική και 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση.  

(στ) Ακολουθεί σε ισχύ επίδρασης ο παράγοντας Α3 (ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής) που 
παρουσιάζει άµεση αρνητική επίδραση στον παράγοντα Β7 (αποπροσωποποίηση). Αυτό 
συνεπάγεται ότι οι φοιτητές που έχουν την αίσθηση επιβράβευσης των προσπαθειών τους και δίκαιης 
κρίσης τους από τους καθηγητές τους, απέχουν από τη κατάσταση της αποπροσωποποίησης.  

(ζ) Ο παράγοντας ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) είναι ο επόµενος σε ισχύ επίδρασης παράγοντας 
εµφανίζοντας µικρή θετική άµεση επίδραση στον Β7 (αποπροσωποποίηση) και παράλληλα µικρές 
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έµµεσες θετικές επιδράσεις µέσω των παραγόντων Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) 
και Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους). Συνεπάγεται ότι οι φοιτητές που 
δυσκολεύονται να καταλαβαίνουν τους άλλους και να βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική γωνία 
των άλλων παρουσιάζουν πολλές πιθανότητες να βιώσουν το φαινόµενο της αποπροσωποποίησης. 
Ιδιαίτερα όσοι από αυτούς εµφανίζουν συµπεριφορές έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους και 
είναι ψυχοσυναισθηµατικά εξαντληµένοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην αποπροσωποποίηση.  

(η) Ο παράγοντας «Τµήµα φοίτησης» εµφανίζεται ως παράγοντας επίδρασης στην αποπροσωποποίηση 
όπου διακρίνονται τρεις κατηγορίες τµηµάτων µία µε χαµηλό µέσο όρο, µία µε µέτριο µέσο όρο 
και µία µε µεγαλύτερο µέσο όρο τιµών στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης. Συγκεκριµένα, τα 
τµήµατα Χηµικών Μηχανικών, Επιστήµης των Υλικών, Φαρµακευτικής και Επιστηµών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία εµφανίζουν τις χαµηλότερες τιµές στο 
επίπεδο της αποπροσωποποίησης. Αντίθετα, υψηλές τιµές στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης 
εµφανίζεται στα Τµήµατα: Μαθηµατικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, Βιολογίας, Φυσικής, Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων 
Τεχνολογιών και Φιλοσοφίας. 

Εστιάζοντας στις έµµεσες επιδράσεις των παραγόντων ως προς τη διαµόρφωση του παράγοντα Β7 
(αποπροσωποποίηση) παρατηρείται η παρακάτω φθίνουσα ως προς τη σηµαντικότητα επίδρασης 
ταξινόµηση:  

(α) Ο παράγοντας Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) παρουσιάζει µόνο έµµεση 
θετική επίδραση στο Β7 (αποπροσωποποίηση) και συγκεκριµένα µέσω τρίπτυχης επιρροής σε 
έκαστο των Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β3 (κυνισµός – έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Ερµηνεύεται ότι οι 
φοιτητές που νιώθουν απογοήτευση και έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές τους µπορεί να 
οδηγηθούν στην κατάσταση της αποπροσωποποίησης εφόσον συντρέχουν οι εξής συνθήκες 
µεµονωµένα ή συνδυαστικά: σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση, δυσκολία συνεργασίας 
µε τους άλλους και έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους.  

(β) Ο παράγοντας ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) παρουσιάζει έµµεση επίδραση 
στο Β7 (αποπροσωποποίηση) µέσω των παρακάτω διαύλων: θετική µέσω των παραγόντων Β6 
(δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) και Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) και 
αρνητική µέσω του παράγοντα Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους). Οι θετικοί 
συσχετισµοί είναι µε το έναν ή τον άλλον τρόπο αναµενόµενοι καθώς οι φοιτητές που έχουν 
δυσκολία αναγνώρισης και έκφρασης των ίδιων τους των συναισθηµάτων είναι πιθανό να 
συναντήσουν εµπόδια στη συνεργασία τους µε τους άλλους. Επίσης οι ίδιοι σπουδαστές όταν 
δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήµατα είναι πιθανό να βιώσουν σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση πριν από την κατάσταση αποπροσωποποίησης. Εντούτοις, σχετικά 
µη αναµενόµενος είναι ο αρνητικός συσχετισµός µεταξύ της έλλειψης συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού (ΕΙ3) και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους (Β3) και αυτό θα 
µπορούσε να ερµηνευθεί υπό το πρίσµα όπου οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τους άλλους, 
αφήνουν λίγο «χώρο» προκειµένου να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήµατα.  

(γ) Ο παράγοντας Α1 (πίεση φόρτου εργασίας) είναι θετικά συναρτώµενος άµεσα µε τον παράγοντα Β1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές που πιέζονται από το 
φόρτο των φοιτητικών τους υποχρεώσεων είναι επιρρεπείς σε σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση πριν από την ενσάρκωση της αποπροσωποποίησης.  

(δ) Ο παράγοντας SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) συναρτάται αρνητικά άµεσα 
µε τον παράγοντα Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) που αναδεικνύει ότι οι 
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σπουδαστές όντας ευχαριστηµένοι µε το επίπεδο των σπουδών τους είναι λιγότερο πιθανό να 
περιέλθουν στις καταστάσεις της εξουθένωσης και της αποπροσωποποίησης. 

4.2 ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Επόµενος παράγοντας δέσµης αιτιών που εστιάζουµε είναι ο Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – 
κυνισµός. Στην ανάλυση του παράγοντα Β3 δεν συµµετέχει ο παράγοντας Β7 που αναλύθηκε στην 
προηγούµενη υποενότητα. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος των τιµών του Β3, 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 9, παρουσιάζονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα 11 -στον οποίο αναφέρονται οι 
συντελεστές βήτα της αντίστοιχης γραµµικής παλινδρόµησης καθώς και η p-τιµή του έλεγχου t- και είναι οι 
κάτωθι: 

(α) Β1 σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση: παρουσιάζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, 
αυξηµένα επίπεδα σωµατικής ή/και ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης συνδέονται µε αυξηµένα 
επίπεδα κυνισµού.  

(β) Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές: παρουσιάζει άµεση αρνητική 
συσχέτιση. Εποµένως, αυξηµένα επίπεδα αίσθησης αποτελεσµατικότητας λόγω των σπουδών 
συσχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα κυνισµού. 

(γ) Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, 
µείωση του ενδιαφέροντος για τις σπουδές συνδέεται µε αύξηση του φαινοµένου του κυνισµού. 

(δ) Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους: παρουσιάζει άµεσο θετικό συσχετισµό. Εποµένως, όσο 
αυξάνεται η δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους τόσο αυξάνεται και το επίπεδο του κυνισµού. 

(ε) ΕΙ1 ικανότητα αυτοέλεγχου: εµφανίζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, αύξηση της 
ικανότητας αυτοέλεγχου σχετίζεται µε µείωση του επιπέδου του κυνισµού. 

(στ) ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, αύξηση της δυσκολίας 
ενσυναίσθησης σχετίζεται µε αύξηση του επιπέδου του κυνισµού. 

(ζ) ΕΙ3 έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, 
µείωση των επιπέδων του συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού συνδέεται µε αυξηµένα επίπεδα 
κυνισµού.  

Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11 απορρίπτονται οι παρακάτω υποθέσεις 
αναφορικά µε τη δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός. 

Υπόθεση 10: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την Β1 σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 11: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές 
(απορρίπτεται) 

Υπόθεση 12: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 13: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 14: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την ΕΙ1 ικανότητα αυτοέλεγχου (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 15: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 16: Η δέσµη αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός δεν 
επηρεάζεται από την ΕΙ3 έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (απορρίπτεται) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΥΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 Εξαρτημένες μεταβλητές 
Παράγοντες επίδρασης Β1 Β3 Β5 Β6 

Β1 σωματική – ψυχοσυναισθηματική 
εξάντληση 

 0.340 *** 
(0.128) 

0.333 *** 
(0.123) 

0.499 *** 
(0.262) 

Β2 αποτελεσματικότητα και 
αυτοπραγμάτωση από τις σπουδές 

 -0.261 *** 
(0.075) 

-0.364 *** 
(0.146) 

-0.301 *** 
(0.095) 

Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές 
και απουσία 

0.370 *** 
(0.123) 

0.259 *** 
(0.067) 

 0.446 *** 
(0.189) 

Β6 δυσκολία συνεργασίας με τους 
άλλους 

0.526 *** 
(0.262) 

0.541 *** 
(0.309) 

0.423 *** 
(0.189) 

 

ΕΙ1 ικανότητα αυτοέλεγχου  -0.192 *** 
(0.040) 

-0.302 *** 
(0.100) 

 

ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης 0.271 *** 
(0.065) 

0.322 *** 
(0.103) 

  

ΕΙ3 έλλειψη συναισθηματικού 
αυτοπροσδιορισμού 

0.338 *** 
(0.098) 

0.207 *** 
(0.041) 

0.404 *** 
(0.156) 

0.415 *** 
(0.156) 

EI4 ικανότητα ετεροεπίγνωσης   -0.543 *** 
(0.003) 

 

Α1 πίεση φόρτου εργασίας  0.314 *** 
(0.091) 

   

Α4 επαρκής ενημέρωση και οργάνωση -0.092 *** 
(0.007) 

   

SL1 ικανοποίηση από το συνολικό 
επίπεδο σπουδών 

-0.204 *** 
(0.041) 

 -0.331 *** 
(0.121) 

 

SL2 ικανοποίηση από το επίπεδο 
λειτουργιών 

  -0.231 *** 
(0.054) 

 

 
Στην Εικόνα 27 εµφανίζεται το δέντρο παλινδρόµησης αναδροµικού διαχωρισµού του παράγοντα Β3 
(έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους - κυνισµός) µε τους στατιστικά σηµαντικούς παράγοντες που 
ανέκυψαν.  

ΕΙΚΟΝΑ 27 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β3 (ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 
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Όσον αφορά τη σειρά των παραγόντων ως προς τη σηµαντικότητα επίδρασής τους στον παράγοντα Β3 
(κυνισµός) οι ιεραρχικά πιο σηµαντικοί παράγοντες εµφανίζονται ψηλότερα στα κλαδιά του δέντρου 
παλινδρόµησης. Εποµένως, ο ιεραρχικά σηµαντικότερος παράγοντας είναι ο παράγοντας Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους). Για τις χαµηλές τιµές του Β3 (κυνισµός) δεύτερος σε σηµαντικότητα 
παράγοντας είναι ο ΕΙ3 δηλαδή η έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού ενώ για τις υψηλές του Β3 
(κυνισµός) παίζουν σηµαντικό ρόλο ο παράγοντας Α1 (πίεση φόρτου εργασίας) ή/και ο παράγοντας ΕΙ2 
(δυσκολία ενσυναίσθησης) ή/και ο παράγοντας Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία). 

Εστιάζοντας στους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλές τιµές του κυνισµού, από το ιεραρχικό δέντρο 
προκύπτει ότι υφίστανται τρεις διαδροµές που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσµα 

(α) Υψηλές τιµές του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) δηλαδή Β6>0.93, σε 
συνδυασµό µε υψηλές τιµές του ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) δηλαδή ΕΙ2>2.2.  

(β) Τιµές του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) πάνω από το µέσο όρο αλλά όχι 
πολύ υψηλές δηλαδή -0.04<Β6<0.93, σε συνδυασµό µε πολύ χαµηλές τιµές του παράγοντα Β5 
(έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) Β5<-1.3, αρκεί να συνδυάζονται µε τιµές 
µικρότερες του µέσου όρου για τον παράγοντα Α1 (πίεση φόρτου εργασίας) Α1<0.46 ή πολύ 
χαµηλές τιµές στον παράγοντα ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) Ε13<-1.8.  

(γ) Υψηλές τιµές του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) δηλαδή Β6>0.93, σε 
συνδυασµό µε πολύ χαµηλές τιµές στον παράγοντα Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων 
των άλλων) Β4<-1.5, αρκεί οι τιµές του παράγοντα ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) να µην είναι πολύ 
υψηλές Ε12<2.2. Να σηµειωθεί ότι για τις µεγαλύτερες τιµές του ΕΙ2 οδηγούµαστε στην περίπτωση 
1.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β3 ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ CFI (0.9410), RMSEA (0.043), SRMR(0.041)  

 

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι άµεσες αλλά και οι έµµεσες επιδράσεις των σηµαντικότερων παραγόντων στη 
διαµόρφωση του Β3 (κυνισµός-έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) χρησιµοποιήθηκε το δοµικό 
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υπόδειγµα (SEM) που απεικονίζεται στην Εικόνα 28, όπου για λόγους συγκρισιµότητας όλοι οι 
αναγραφόµενοι συντελεστές είναι κανονικοποιηµένοι.  

Για να οριοθετηθούν µόνο οι σηµαντικότεροι παράγοντες, κάθε παράγοντας που συµµετείχε στις άµεσες 
επιδράσεις αναλύθηκε µέσω πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης από την οποία χρησιµοποιήθηκαν οι 
παράγοντες Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β2 (αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία), Β6( δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους), ΕΙ1 (ικανότητα αυτοέλεγχου), ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) και ΕΙ3 (έλλειψη 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού). Για τις έµµεσες επιδράσεις αναλύθηκαν περαιτέρω οι παράγοντες Β1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους 
άλλους) που µε βάση το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης αποτελούν τους τρεις σηµαντικότερους 
παράγοντες ως προς τη διαµόρφωση της µεταβολής του παράγοντα Β3 (κυνισµός-έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τους άλλους).  

Στον Πίνακα 11 αναφέρονται οι συντελεστές παλινδρόµησης και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης για 
κάθε διµεταβλητή επίδραση των παραγόντων Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β5 (έλλειψη 
ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) µε τις αντίστοιχες 
ερµηνευτικές µεταβλητές τους.  

Παρόλο που ο παράγοντας Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) αν χρησιµοποιηθεί µόνος 
του παρουσιάζει µεγάλο βαθµό επίδρασης στον Β3 (κυνισµός), εντούτοις όταν αποδοµηθεί στα επιµέρους 
δοµικά συστατικά του παρατηρούµε ότι η άµεση επίδραση του σχεδόν εξαφανίζεται. Εποµένως 
συµπεραίνουµε ότι αποτελεί ισχυρό έµµεσο παράγοντα επίδρασης στην κατάσταση του κυνισµού 
διοχετεύοντας το µεγαλύτερο µέρος της επίδρασής του µέσω του παράγοντα Β6 ( δυσκολία συνεργασίας µε 
τους άλλους). Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές 
του µπορεί να οδηγηθούν στην κατάσταση του κυνισµού υπό τη συνθήκη της υψηλής δυσκολίας τους στο να 
συνεργάζονται µε τους συµφοιτητές τους ή/και τους καθηγητές τους.  

Συνεχίζοντας την προσπάθεια εκτίµησης των έµµεσων επιδράσεων στη µεταβολή του παράγοντα Β3 
(κυνισµός- έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους) αποµονώνεται ως δεύτερος σε σηµαντικότητα ο 
παράγοντας Β1 (σωµατική-ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). Συγκεκριµένα, ο Β1 (σωµατική-
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) εκτός από την ασθενή άµεση επίδραση που εξασκεί στον Β3 (κυνισµός), 
εµφανίζει σοβαρή έµµεση επίδραση στον Β3 (κυνισµός) µέσω της διαδροµής Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σπουδές και απουσία) και ακολούθως Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
φοιτητές που βιώνουν σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση είναι πιθανόν να επιδείξουν κυνική 
συµπεριφορά. Ωστόσο, οι φοιτητές οι οποίοι είναι ψυχοσυναισθηµατικά εξαντληµένοι οδηγούνται άρρηκτα 
στην κατάσταση του κυνισµού όταν συντρέχει η συνθήκη έλλειψης ενδιαφέροντος για τις σπουδές τους και 
για τους άλλους.  

Τρίτη σε ισχύ µε έµµεση αρνητική επίδραση στον παράγοντα Β3 (κυνισµός) ασκείται από τον παράγοντα 
Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) κυρίως µέσω του παράγοντα Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους). Αναδεικνύεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι νιώθουν αποτελεσµατικοί στις σπουδές 
τους µπορούν να συνεργάζονται καλύτερα µε τους συµφοιτητές και τους καθηγητές τους και εποµένως 
αποµακρύνονται από το βίωµα του κυνισµού. 

Επόµενος σε ισχύ παράγοντας θετικής επίδρασης στην κατάσταση του κυνισµού των φοιτητών είναι ο 
παράγοντας ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) και συγκεκριµένα παρατηρείται ότι οι 
φοιτητές οι οποίοι υπολείπονται συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να 
συνεργάζονται µε τους άλλους δηλαδή µε τους συµφοιτητές και τους καθηγητές τους και µέσω αυτής της 
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δυσκολίας οδηγούνται αναπόδραστα στο φαινόµενο του κυνισµού. Επιπρόσθετα, µπορεί να παρατηρηθεί ότι 
υπάρχει θετική επίδραση, ωστόσο ασθενέστερη, από τον παράγοντα ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού) στον παράγοντα του κυνισµού Β3 (κυνισµός) µέσω των παραγόντων Β5 (έλλειψη 
ενδιαφέροντος για σπουδές) και ακολούθως Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Αυτό µπορεί να 
ερµηνευτεί αναλογιζόµενοι ότι οι φοιτητές που δεν έχουν επάρκεια συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού 
µπορεί να παρουσιάσουν µειωµένο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους και αυτό µπορεί να τους οδηγήσει σε 
δυσκολία ακαδηµαϊκής συνεργασίας µε απώτερο αποτέλεσµα την ενσάρκωση και επίδειξη κυνικής 
συµπεριφοράς. Παραµένοντας στην ανάλυση επίδρασης του παράγοντα ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού) αναδεικνύεται µία ακόµα διαδροµή θετικής επίδρασης δια µέσου των παραγόντων Β1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και Β6 
(δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Εστιάζοντας σε αυτή τη διαδροµή επίδρασης διαφαίνεται ότι οι 
φοιτητές που δεν έχουν ικανότητα συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού και εποµένως δυσκολεύονται να 
εκφράσουν τα συναισθήµατα τους µε λόγια, µε σαφήνεια και ακόµα να κατανοήσουν τι ακριβώς νιώθουν 
οδηγούνται σε σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση. Το επόµενο στάδιο είναι να οδηγηθούν σε 
µειωµένο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους και µετέπειτα σε δυσκολία συνεργασίας µε το ακαδηµαϊκό τους 
περιβάλλον. Απώτερη κατάληξη της συγκεκριµένης διαδροµής είναι ο κυνισµός των φοιτητών και η έλλειψη 
ενδιαφέροντος εκ µέρους τους για τους άλλους στο ακαδηµαϊκό τους περιβάλλον.  

Παρατηρώντας το δοµικό υπόδειγµα δε θα µπορούσε να αγνοηθεί και η επίδραση του παράγοντα SL1 
(ικανοποίηση των φοιτητών από το συνολικό επίπεδο των σπουδών τους) στον παράγοντα του κυνισµού Β3. 
Ωστόσο η επίδραση είναι έµµεση και συγκεκριµένα διαµεσολαβούν δύο παράγοντες ήτοι ο παράγοντας Β5 
(έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και ο παράγοντας Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους 
άλλους). Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι οι φοιτητές οι οποίοι είναι ικανοποιηµένοι από το 
συνολικό επίπεδο των σπουδών τους παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον για αυτές, δεν απουσιάζουν από τα 
µαθήµατά τους µε απώτερο αποτέλεσµα να µπορούν να συνεργάζονται περισσότερο και καλύτερα µε το 
ακαδηµαϊκό περιβάλλον τους αποµακρυνόµενοι από την ενσάρκωση κυνικής συµπεριφοράς. 

4.3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Στην συνέχεια η έρευνα εστιάστηκε στη δέσµη αιτιών Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους, (Georgiou, 
Katsenos, & Androulakis, 2019a). Οι παράγοντες Β7 αποπροσωποποίηση και Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τους άλλους - κυνισµός δεν συµµετέχουν στην ανάλυση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά το 
µέγεθος των τιµών της δέσµης αιτιών Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους παρουσιάζονται στην τρίτη 
στήλη του Πίνακα 12 – αντιστοίχως εµφανίζονται τα βήτα της γραµµικής παλινδρόµησης και οι p-τιµές του 
ελέγχου t- και είναι οι κάτωθι: 

• Β1 σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση: παρουσιάζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, 
αυξηµένα επίπεδα σωµατικής ή/και ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης συνδέονται µε αυξηµένα 
επίπεδα δυσκολίας συνεργασίας.  

• Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές: παρουσιάζει άµεση αρνητική 
συσχέτιση. Εποµένως, αυξηµένα επίπεδα αίσθησης αποτελεσµατικότητας λόγω των σπουδών 
συσχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα δυσκολίας συνεργασίας. 

• Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, 
µείωση του ενδιαφέροντος για τις σπουδές συνδέεται µε αύξηση στη δυσκολία συνεργασίας. 

• ΕΙ1 ικανότητα αυτοέλεγχου: εµφανίζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, αύξηση της ικανότητας 
αυτοέλεγχου σχετίζεται µε µείωση του επιπέδου της δυσκολίας στη συνεργασία. 

• ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, αύξηση της δυσκολίας 
ενσυναίσθησης σχετίζεται µε αύξηση του επιπέδου της δυσκολίας στη συνεργασία. 
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• ΕΙ3 έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, 
µείωση των επιπέδων του συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού συνδέεται µε αυξηµένα επίπεδα 
δυσκολίας συνεργασίας.  

• ΕΙ4 ικανότητα ετεροεπίγνωσης: εµφανίζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, αύξηση της 
ικανότητας ετεροεπίγνωσης σχετίζεται µε µείωση του επιπέδου της δυσκολίας στη συνεργασία. 

• Α1 πίεση φόρτου εργασίας: εµφανίζει άµεση θετική συσχέτιση. Εποµένως, αύξηση της πίεσης φόρτου 
εργασίας σχετίζεται µε αύξηση του επιπέδου της δυσκολίας στη συνεργασία. 

• Α2 επάρκεια υποδοµών φοίτησης: παρουσιάζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, αυξηµένα 
επίπεδα στην επάρκεια των υποδοµών φοίτησης συσχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα στη δυσκολία 
συνεργασίας. 

• Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής: παρουσιάζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, 
αυξηµένα επίπεδα στην αίσθηση ύπαρξης δικαιοσύνης και ανταµοιβής κατά τη διάρκεια των σπουδών 
συσχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα στη δυσκολία συνεργασίας. 

• Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση: παρουσιάζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, αυξηµένα 
επίπεδα στην επάρκεια της ενηµέρωσης των διαδικασιών φοίτησης και το οργανωµένο περιβάλλον 
σπουδών συσχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα στη δυσκολία συνεργασίας. 

• SL1 ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών: παρουσιάζει άµεση αρνητική συσχέτιση. 
Εποµένως, αυξηµένα επίπεδα στην ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών συσχετίζονται µε 
µειωµένα επίπεδα στη δυσκολία συνεργασίας. 

• SL2 ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών: παρουσιάζει άµεση αρνητική συσχέτιση. Εποµένως, 
αυξηµένα επίπεδα στην επάρκεια των λειτουργιών φοίτησης συσχετίζονται µε µειωµένα επίπεδα στη 
δυσκολία συνεργασίας. 

Με βάση τις p-τιµές του Πίνακα 12 όλες οι παρακάτω υποθέσεις απορρίπτονται.  
Υπόθεση 17: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Β1 σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (απορρίπτεται)  

Υπόθεση 18: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 19: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 20: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
ΕΙ1 ικανότητα αυτοέλεγχου (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 21: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 22: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
ΕΙ3 έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (απορρίπτεται)  

Υπόθεση 23: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
ΕΙ4 ικανότητα ετεροεπίγνωσης (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 24: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Α1 πίεση φόρτου εργασίας (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 25: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Α2 επάρκεια υποδοµών φοίτησης (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 26: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 27: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 28: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
SL1 ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών (απορρίπτεται) 

Υπόθεση 29: Η δέσµη αιτιών Β6 ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους δεν επηρεάζεται από την 
SL2 ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών (απορρίπτεται) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β1, Β5, Β6 ΚΑΙ 
ΕΙ3 

 Εξαρτημένες μεταβλητές 
Παράγοντες επίδρασης Β1 Β5 Β6 ΕΙ3 

Β1 σωματική – ψυχοσυναισθηματική 
εξάντληση 

 0.333 *** 
(0.123) 

0.499 *** 
(0.262) 

 

Β2 αποτελεσματικότητα και 
αυτοπραγμάτωση από τις σπουδές 

 -0.364 *** 
(0.146) 

-0.301 *** 
(0.095) 

 

Β4 ικανότητα αντίληψης των 
συναισθημάτων των άλλων 

    

Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές 
και απουσία 

0.370 *** 
(0.123) 

 0.446 *** 
(0.189) 

 

ΕΙ1 ικανότητα αυτοέλεγχου  -0.302 *** 
(0.100) 

-0.279 *** 
(0.080) 

-0.393 *** 
(0.176) 

ΕΙ2 δυσκολία ενσυναίσθησης 0.271 *** 
(0.065) 

 0.350 *** 
(0.115) 

0.272 *** 
(0.077) 

ΕΙ3 έλλειψη συναισθηματικού 
αυτοπροσδιορισμού 

0.338 *** 
(0.098) 

0.404 *** 
(0.156) 

0.415 *** 
(0.156) 

 

EI4 ικανότητα ετεροεπίγνωσης  -0.543 *** 
(0.003) 

-0.197 *** 
(0.039) 

 

Α1 πίεση φόρτου εργασίας  0.314 *** 
(0.091) 

 0.190 *** 
(0.035) 

0.091 *** 
(0.009) 

Α2 επάρκεια υποδομών φοίτησης   -0.119 *** 
(0.017) 

-0.162 *** 
(0.036) 

Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταμοιβής   -0.166 *** 
(0.025) 

-0.078 *** 
(0.006) 

Α4 επαρκής ενημέρωση και οργάνωση -0.918 *** 
(0.006) 

 -0.227 *** 
(0.043) 

-0.199 *** 
(0.037) 

SL1 ικανοποίηση από το συνολικό 
επίπεδο σπουδών 

-0.204 *** 
(0.041) 

-0.331 *** 
(0.121) 

-0.253 *** 
(0.066) 

 

SL2 ικανοποίηση από το επίπεδο 
λειτουργιών 

 -0.231 *** 
(0.054) 

-0.210 *** 
(0.042) 

 

Department Τμήμα Σπουδών Ποιοτική 
μεταβλητή 

(0.072) 

 Ποιοτική 
μεταβλητή 

(0.106) 

 

 

Στην Εικόνα 29 εµφανίζεται το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης της δέσµης αιτιών Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους) µε τους στατιστικά σηµαντικούς παράγοντες που προέκυψαν από την 
επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο των φοιτητών.  
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ΕΙΚΟΝΑ 29 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 
ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β6 (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ) 

 

Η ιεράρχηση των παραγόντων ως προς τη σηµαντικότητα της επίδρασής τους στη µεταβολή του παράγοντα 
Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) απεικονίζεται από τη ρίζα του δέντρου προς τα φύλλα του, 
διατρέχοντας τα κλαδιά του. Ο ιεραρχικά σηµαντικότερος παράγοντας αναδεικνύεται ο παράγοντας Β1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). Ακολουθώντας το πρώτο κλαδί του ιεραρχικού δέντρου 
διαπιστώνουµε ότι διαφοροποιείται ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας οπότε για τις χαµηλές τιµές 
του Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας είναι ο ΕΙ4 
(ικανότητα ετεροεπίγνωσης) ενώ για τις υψηλές τιµές του Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) 
σηµαντικό ρόλο έχει ο παράγοντας ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης).  

Εστιάζοντας στους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλές τιµές της κλίµακας του παράγοντα της ‘δυσκολίας 
συνεργασίας µε τους άλλους’ παρατηρούµε ότι στο ιεραρχικό δέντρο προκύπτουν τρεις διαδροµές: 

(α) Η µεγαλύτερη µέση τιµή 2.8 στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε 
τους άλλους) εµφανίζεται στο 0.5% του πληθυσµού των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Πατρών και 
αφορά φοιτητές που έχουν έστω και ελάχιστη σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1> -
0.22) και πολύ µεγάλη δυσκολία ενσυναίσθησης, δηλαδή ΕΙ2>2.6.  

(β) Η δεύτερη σε µέγεθος µέση τιµή στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας 
µε τους άλλους) παρατηρείται στο 1% του φοιτητικού πληθυσµού και αφορά φοιτητές που 
εµφανίζουν έστω και ελάχιστη σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1> -0.22) αλλά όχι 
αυτούς που έχουν µεγάλες τιµές στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα ‘δυσκολία ενσυναίσθησης’, 
δηλαδή ΕΙ2 < 1.4. Οι συγκεκριµένοι φοιτητές πρέπει επιπρόσθετα να µην έχουν υψηλές τιµές στην 
κλίµακα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές Β2 < 0.74, 
να µην είναι απογοητευµένοι από το επίπεδο οργάνωσης των λειτουργιών στο ακαδηµαϊκό τους 
περιβάλλον SL2 > -1, να αξιολογούν ως πολύ επαρκείς τις υποδοµές φοίτησης Α2 >1.3 και να 
εµφανίζουν τιµές πάνω από το µέσο όρο στην ικανότητα αυτοέλεγχου ΕΙ1 > 0.37. 
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(γ) Η τρίτη σε µέγεθος µέση τιµή στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας 
µε τους άλλους) παρατηρείται στο 1% του φοιτητικού πληθυσµού και αφορά φοιτητές που 
εµφανίζουν έστω και ελάχιστη σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1> -0.22) αλλά όχι 
αυτούς που έχουν µεγάλες τιµές στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα ‘δυσκολία ενσυναίσθησης’ 
δηλαδή ΕΙ2 < 0.74. Όπως και στην περίπτωση 2, οι συγκεκριµένοι φοιτητές επιπρόσθετα πρέπει να 
µην έχουν υψηλές τιµές στην κλίµακα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της αυτοπραγµάτωσης 
από τις σπουδές, Β2 < 0.74, να νιώθουν απογοητευµένοι από το επίπεδο οργάνωσης των λειτουργιών 
στο ακαδηµαϊκό τους περιβάλλον SL2 < -1 ενώ παράλληλα να είναι έστω και ελάχιστα 
ικανοποιηµένοι από το επίπεδο σπουδών στο τµήµα που φοιτούν SL3 > 0.055. 

Αντιθέτως, εστιάζοντας στους παράγοντες που οδηγούν σε χαµηλές τιµές της κλίµακας του παράγοντα Β6 
(δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) παρατηρούµε στο ιεραρχικό δέντρο ότι προκύπτουν δύο διαδροµές 
µε ασθενή ωστόσο αρνητικό µέσο όρο: 

(α) Η µικρότερη µέση τιµή -1.4 στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε 
τους άλλους) εµφανίζεται στο 11% του πληθυσµού των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Πατρών και 
αφορά φοιτητές που δεν εµφανίζουν σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1< -0.22), 
διαθέτουν τουλάχιστον το µέσο όρο στην ικανότητα ετεροεπίγνωσης δηλαδή ΕΙ4>-0.46 και 
εµφανίζουν µεγάλο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους Β5<-0.71. Περαιτέρω διαφοροποίηση στην 
‘ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους’ εµφανίζεται στα µισά τµήµατα του πανεπιστηµίου.   

(β) Η δεύτερη σε µέγεθος µικρότερη µέση τιµή στην κλίµακα µέτρησης του παράγοντα Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους) παρατηρείται στο 2% του φοιτητικού πληθυσµού και αφορά φοιτητές 
που εµφανίζουν έστω και ελάχιστη σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1> -0.22) µε 
µέτρια δυσκολία ενσυναίσθησης δηλαδή 0.78 < ΕΙ2 < 1.4 και νιώθουν ότι είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικοί στις σπουδές τους Β2 > 0.74. 

ΕΙΚΟΝΑ 30 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β6 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ CFI 

(0.93), RMSEA (0.037), SRMR(0.038). 
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Για να εκτιµηθούν όχι µόνον οι άµεσες αλλά και οι έµµεσες επιδράσεις των σηµαντικότερων παραγόντων 
στη διαµόρφωση του Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) χρησιµοποιήθηκε το δοµικό υπόδειγµα 
που απεικονίζεται στην Εικόνα 30 όπου η ένταση της συσχέτισης εκφράζεται µε την ένταση της απεικόνισης 
των γραµµών.  

Για την εκπόνηση του δοµικού υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω παράγοντες άµεσης 
επίδρασης: Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β2 (αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία), ΕΙ1 (ικανότητα 
αυτοέλεχου), ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης), ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού), ΕΙ4 
(ικανότητα ετεροεπίγνωσης), SL2 (ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών) και d.B (τµήµα σπουδών). Για 
τις έµµεσες επιδράσεις αναλύθηκαν περαιτέρω οι παράγοντες Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού) που µε βάση το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης αποτελούν τους τρεις 
σηµαντικότερους παράγοντες ως προς τη διαµόρφωση της µεταβολής του παράγοντα Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους).  

Στον Πίνακα 12 αναφέρονται οι συντελεστές παλινδρόµησης και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης για 
κάθε διµεταβλητή επίδραση των παραγόντων Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β5 (έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία) και ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) µε τις 
αντίστοιχες ερµηνευτικές µεταβλητές τους. Στον Πίνακα 13 εµφανίζονται οι κανονικοποιηµένοι συντελεστές 
του δοµικού υποδείγµατος της Εικόνας 30 που αφορά στον παράγοντα Β3 (κυνισµός – έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Β3 (ΚΥΝΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ) ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Independent Variable Dependent variable Est.std s.e. p-value 
B6 ~  B1 0.344 0.009 0.000 
 B2 -0.075 0.012 0.000 
 B5 0.179 0.010 0.000 
 EI1 0.020 0.012 0.106 
 EI2 0.111 0.010 0.000 
 EI3 0.143 0.010 0.000 
 EI4 -0.117 0.010 0.000 
 SL2 -0.018 0.010 0.064 
 DEPARTMENT 0.151 0.009 0.000 
B1 ~ A1 0.412 0.011 0.000 
 DEPARTMENT -0.038 0.010 0.000 
 SL1 -0.055 0.012 0.000 
 B5 0.246 0.024 0.000 
 EI3 0.079 0.013 0.000 
 EI2 0.195 0.010 0.000 
 A4 -0.203 0.013 0.000 
B5 ~ EI3 0.312 0.013 0.000 
 B1 -0.009 0.024 0.694 
 EI1 -0.013 0.014 0.355 
 SL1 -0.241 0.018 0.000 
 EI4 0.052 0.011 0.000 
 SL2 0.107 0.016 0.000 
 B2 -0.229 0.013 0.000 
EI3 ~ A1 0.263 0.011 0.000 
 A2 -0.175 0.010 0.000 
 A3 0.125 0.012 0.000 
 A4 -0.145 0.014 0.000 
 EI1 -0.416 0.010 0.000 
 EI2 0.195 0.010 0.000 
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Ως σηµαντικότερος παράγοντας άµεσης επίδρασης στη «δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους 
άλλους» αναδεικνύεται η σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση τους (Β1). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
φοιτητές που νιώθουν σωµατικά – ψυχοσυναισθηµατικά εξουθενωµένοι παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στη 
συνεργασία τους µε τους συµφοιτητές τους ή/και τους καθηγητές τους.  

Ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας επίδρασης στη «δυσκολία συνεργασίας των φοιτητών µε τους 
άλλους» είναι ο παράγοντας Β5 δηλαδή η «έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία» ασκώντας δύο 
µορφές επίδρασης: άµεση θετικού συσχετισµού επίδραση στη «δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους» που 
σηµαίνει ότι οι φοιτητές οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τις σπουδές τους και αυτό συχνά συνοδεύεται από 
απουσία, εµφανίζουν δυσκολία στο να συνεργάζονται µε τους συµφοιτητές ή τους καθηγητές τους στο πλαίσιο 
των οµαδικών ακαδηµαϊκών εργασιών τους. Αναφορικά στην έµµεση ασκούµενη επίδραση µπορεί να 
παρατηρηθεί ότι διαµεσολαβείται µέσω του παράγοντα Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) 
που ερµηνεύεται υπό τη σκέψη ότι οι φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται για τις ίδιες τους τις σπουδές 
οδηγούνται σε σωµατική - ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση λόγω της επιτακτικότητας των φοιτητικών 
καθηκόντων και εποµένως απαντούν έντονη δυσκολία στο να συνεργαστούν µε τους συµφοιτητές τους ή και 
τους καθηγητές τους καθώς η διαδικασία αυτή ενέχει «ψυχοσυναισθηµατικό ενεργειακό ξόδεµα».  

Σε αντιστοιχία µε τη βιβλιογραφία το ‘ενεργειακό ξόδεµα’ είναι αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων 
της επικοινωνίας και συνεργασίας ιδίως όταν επίκεντρο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και επίσης όταν η 
σπουδαιότητα των κινήτρων είναι δεσπόζουσα ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα (π.χ. 
ενδιαφέρον για τις σπουδές). Εκτός του πλαισίου των δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης, ο παράγοντας της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) αναδεικνύεται ως ισχυρά 
επηρεάζων τη «δυσκολία συνεργασίας των φοιτητών» σε οµάδες. Η συγκεκριµένη επίδραση είναι διττή: µε 
άµεσο τρόπο µε την έννοια ότι οι φοιτητές που στερούνται ‘συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού’ δηλαδή 
δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους µε λόγια ακόµα και να κατανοήσουν και να 
αναγνωρίσουν τι ακριβώς νιώθουν, δε µπορούν να συνεργαστούν µε τους άλλους. Με έµµεσο τρόπο η 
ερµηνεία διαµορφώνεται ως ακολούθως: οι φοιτητές που υπολείπονται ‘συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού’ δεν ενδιαφέρονται για τις σπουδές τους και επειδή πρόκειται για επιτακτικό καθήκον 
ζωής βιώνουν σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση και ως εκ τούτου δεν έχουν την απαιτούµενη 
σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική ενέργεια να συνεργάζονται µε τους υπόλοιπους παράγοντες εντός του 
ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Η παράµετρος της έλλειψης ‘συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού’ προέκυψε 
ότι συνιστά δοµικό στοιχείο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η συνδεσιµότητα της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης µε τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο ακόµα και ως 
προβλεπτικός παράγοντας της εξουθένωσης των φοιτητών έχει τεκµηριωθεί στη βιβλιογραφία.  

Στο πλαίσιο της άµεσης επίδρασης συγκαταλέγεται και το «τµήµα φοίτησης» και συγκεκριµένα διαπιστώθηκε 
βάση της εµφάνισης του παράγοντα στο ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης και µόνο στις χαµηλές τιµές του 
Β6 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία), ότι ο ρόλος του ‘τµήµατος φοίτησης’ συσχετίζεται µε 
την ευκολία συνεργασίας των φοιτητών και σε καµία περίπτωση µε τη δυσκολία διαπροσωπικής συνεργασίας 
τους στα πλαίσια των οµαδικών ακαδηµαϊκών καθηκόντων. Αυτό είναι ενθαρρυντικό στην αποστολή της 
εκπαίδευσης καθώς είναι σηµαντικό βάση βιβλιογραφίας να καλλιεργείται και να ενθαρρύνεται η ικανότητα 
των φοιτητών να συνεργάζονται σε οµάδες για τη διεκπεραίωση των κοινών στόχων. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι υπόλοιποι παράγοντες που εµφανίζουν άµεση επίδραση 
στην «ικανότητα των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους άλλους» δεν ασκούν τόσο ισχυρή επίδραση 
συγκρινόµενοι µε τους παρακάτω παράγοντες έµµεσης επίδρασης: αναδεικνύεται η αρνητική συσχέτιση που 
παρουσιάζουν δύο παράµετροι της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ήτοι ΕΙ1 (ικανότητα αυτοέλεγχου) και ΕΙ3 
(έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού). Η συσχέτιση αυτή είναι η βάση δύο εναλλακτικών 
διαδροµών µίας άµεσης επίδρασης στη ‘δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους άλλους’ και µίας 
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έµµεσης επίδρασης µέσω των παραγόντων Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και Β1 
(σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). Αναδεικνύεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επαρκή 
«ικανότητα αυτοέλεγχου» εµφανίζουν «ικανότητα συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού» οπότε και µπορούν 
να συνεργάζονται µε τους άλλους µέσα στο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο ρόλος της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης ως προς την «ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους» αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα και σε επίπεδο έµµεσων συσχετισµών. Επιπροσθέτως αποδείχθηκε ότι οι φοιτητές οι οποίοι 
αντιλαµβάνονται πίεση φόρτου εργασίας (Α1) δε µπορούν να συνεργαστούν µε τους συµφοιτητές τους ή /και 
τους καθηγητές τους εφόσον αυτή η πίεση τους προκαλεί σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1) 
ή (ΕΙ3) έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το δοµικό στοιχείο του 
συνδρόµου της εξουθένωσης Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) συνιστά 
κυρίως έµµεσο παράγοντα επίδρασης διότι η ύπαρξή του σε συνδυασµό µε το ενδιαφέρον για σπουδές (Β5) 
µπορεί να οδηγήσουν σε σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (Β1) -υπερβάλοντας ζήλος- και αυτό 
απαιτεί έκλυση των ενεργειακών αποθεµάτων οπότε η συνεργασία µε τους άλλους δυσκολεύεται. Ο 
παράγοντας Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) αναδείχθηκε ότι µειώνει τη σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση Β1 οπότε και διευκολύνεται η ικανότητα συνεργασίας µε τους άλλους. Ο 
θεµατικός άξονας της ικανοποίησης των φοιτητών παρεισφρείει βάσει της βιβλιογραφίας στη γενική 
ικανοποίηση των σπουδαστών από τη φοιτητική τους ζωή και εποµένως και στις διαπροσωπικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται εκεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο παράγοντας SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) 
αποδείχτηκε ότι επηρεάζει την ικανότητα των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους άλλους καθόσον όσο 
περισσότερο ικανοποιηµένοι είναι οι σπουδαστές από το συνολικό επίπεδο των σπουδών τους τόσο αυξάνεται 
το ενδιαφέρον τους για αυτές και η συµµετοχή τους στα ακαδηµαϊκά καθήκοντα οπότε και εντείνεται η 
ικανότητα συνεργασίας τους µε τους άλλους.  

4.4 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ  

Στην Εικόνα 31 εµφανίζεται το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης του συνδρόµου της εξουθένωσης µε τα 
δοµικά στοιχεία της συναισθηµατικής εξουθένωσης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 31 ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. 

 

Σύµφωνα µε το ιεραρχικό δέντρο της Εικόνας 31 ο σηµαντικότερος παράγοντας που επιδρά στο σύνδροµο 
της φοιτητικής εξουθένωσης είναι ο ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού). Ο δεύτερος σε 
σηµαντικότητα παράγοντας για τις υψηλές τιµές της εξουθένωσης -δεξί µέρος του δέντρου- είναι ο 
παράγοντας ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) ενώ για τις χαµηλές τιµές της εξουθένωσης -αριστερό µέρος του 
δέντρου- ο σηµαντικότερος παράγοντας είναι ο ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης).  

Εστιάζοντας στα κλαδιά του δέντρου όπως απεικονίζονται µπορεί να παρατηρηθεί ότι οι υψηλότερες τιµές 
σηµειώνονται σε τρεις περιπτωσιολογικές διαδροµές. Συγκεκριµένα ακολουθώντας τα δύο δεξιότερα κλαδιά 
του δέντρου γίνεται αντιληπτό ότι οδηγούµαστε σε υψηλές τιµές της εξουθένωσης -που αντιστοιχούν στο 4% 
των φοιτητών- εφόσον συντρέχουν υψηλές τιµές (>1.4) του δείκτη ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) και 
µεγαλύτερες ή ίσες από το µέσο όρο (-0.31) του δείκτη ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού). 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το ίδιο αποτέλεσµα µε τις δύο προηγούµενες συνθήκες προκύπτει ακόµα και αν ο 
παράγοντας ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) απουσιάζει παντελώς. Ωστόσο εάν υφίσταται σε υψηλές τιµές 
(>1.7), το φαινόµενο της εξουθένωσης εµφανίζει οµοίως εξαιρετικά υψηλές τιµές.  
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Το τρίτο κλαδί αφορά τη συνθήκη όπου ενυπάρχει έντονος συναισθηµατικός αυτοπροσδιορισµός (ΕΙ3<-
0.31) και συγχρόνως υψηλή ικανότητα ετεροεπίγνωσης (ΕΙ4>1.9) οπότε και είναι πολύ πιθανό να ανακύψει 
το σύνδροµο της εξουθένωσης. Ενδεχοµένως, η συγκεκριµένη συνθήκη ενέχει προβληµατισµό γιατί κάποιος 
θα ανέµενε το άτοµο που χαρακτηρίζεται από έντονο συναισθηµατικό αυτοπροσδιορισµό και συγχρόνως 
υψηλή ικανότητα ετεροεπίγνωσης να απέχει πολύ από την κατάσταση της εξουθένωσης. Ωστόσο, είναι 
ενδεχόµενη η εννοιολογική προσέγγιση βάση της οποίας το άτοµο όταν αναγνωρίζει τα συναισθήµατα των 
άλλων, µπαίνει στη θέση τους, καταλαβαίνει τους λόγους για τη συµπεριφορά τους αναγνωρίζοντας και τα 
δικά του συναισθήµατα να υφίσταται το τίµηµα της προσωπικής του ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης· η 
«ικανότητα αναγνώρισης των συναισθηµάτων των άλλων» και των «συναισθηµάτων του ίδιου του ατόµου» 
απαιτεί «συναισθηµατικό ξόδεµα». Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγούµαστε από την ανάλυση των κύριων 
συνιστωσών (PCA) των δοµικών στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο 
Εικόνα 32 από την ανάλυση στους δύο κύριους άξονες (αριστερό σχήµα) επειδή οι παράγοντες ΕΙ3 (έλλειψη 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) και ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) είναι σχεδόν κάθετοι µεταξύ 
τους έχουν την ικανότητα να καθορίζουν την ύπαρξη ή όχι της κατάστασης εξουθένωσης. Συνεπικουρικά, 
βάση της ανάλυσης στο δεύτερο και τρίτο άξονα (Εικόνα 33 στο σχήµα δεξιά) η πληροφορία από τα ΕΙ1 
(ικανότητα αυτοελέγχου) και ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) όντας κάθετη στους δευτερεύοντες άξονες δεν 
είναι ικανή να επηρεάσει την ύπαρξη ή όχι του συνδρόµου της εξουθένωσης.  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 33 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΡΙΤΟ ΑΞΟΝΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
ΜΕ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. (SIGNIF. CODES: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 
‘*’ 0.05) 

Πολλαπλή παλινδρόμηση  Beta 
EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου) -0.309 *** 
EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) 0.461 *** 
EI3 (έλλειψη συναισθηματικού αυτοπροσδιορισμού) 0.406 *** 
EI4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) 0.192 *** 
EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου): EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) 0.201 *** 
EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου): EI3 (έλλειψη συναισθηματικού αυτοπροσδιορισμού) -0.049 ** 
EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου): EI4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) 0.055 *** 
EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης): EI4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) -0.082 *** 
EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου): EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης): EI3 (έλλειψη συναισθηματικού 
αυτοπροσδιορισμού) 

0.133 *** 

EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου): EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης): EI4 (ικανότητα 
ετεροεπίγνωσης) 

-0.063 *** 

EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης): EI3 (έλλειψη συναισθηματικού αυτοπροσδιορισμού): EI4 
(ικανότητα ετεροεπίγνωσης) 

0.028 * 

EI1 (ικανότητα αυτοελέγχου): EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης): EI3 (έλλειψη συναισθηματικού 
αυτοπροσδιορισμού): EI4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) 

0.038 *** 

 

Για να διαπιστώσουµε το βαθµό συντέλεσης των δοµικών στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη 
διαµόρφωση του συνδρόµου της εξουθένωσης εκτελέστηκε πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. Στον 
Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι ερµηνευτικές µεταβλητές, οι αλληλεξαρτήσεις τους, η πολλαπλή 
παλινδρόµηση, οι συντελεστές βήτα για κάθε µία και η ένδειξη της στατιστικής σηµαντικότητάς τους. Ο 
συντελεστής προσδιορισµού R2 της πολλαπλής παλινδρόµησης είναι 0.31. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη 
συνιστά παράγοντα ερµηνείας του συνδρόµου της εξουθένωσης ωστόσο όχι τον κυρίαρχο. Με δεδοµένο ότι 
οι τιµές των δοµικών στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι κανονικοποιηµένες µπορούµε να 
συγκρίνουµε την επίδραση της κάθε µίας µε βάση την απόλυτη τιµή του γραµµικού συντελεστή βήτα 
έκαστης. Συνεπάγεται ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας που επιδρά στην εξουθένωση είναι ο ΕΙ2 (δυσκολία 
ενσυναίσθησης) παρουσιάζοντας µάλιστα θετικό συσχετισµό (0.461). Ακολουθεί ο παράγοντας ΕΙ3 (έλλειψη 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) αναπτύσσοντας επίσης θετικό συσχετισµό µε την φοιτητική 
εξουθένωση (0.406). Η ικανότητα αυτοελέγχου (ΕΙ1) ακολουθεί σε σηµαντικότητα εκδηλώνοντας αρνητική 
συσχέτιση µε το σύνδροµο της εξουθένωσης (-0.309). Επιπροσθέτως, η ικανότητα ετεροεπίγνωσης (ΕΙ4) ως 
παράγοντας επίδρασης αναπτύσσει θετικό συσχετισµό µε το σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης (0.192).  

Το σύνδροµο της εργασιακής εξουθένωσης είναι η συνισταµένη των δοµικών της στοιχείων. Ως εκ τούτου, 
οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας µπορεί να ασκήσει µόνον έµµεση επίδραση. Για να εκτιµηθεί ο τρόπος 
διαµεσολάβησης της έµµεσης επίδρασης των δοµικών στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο 
σύνδροµο της εξουθένωσης χρησιµοποιήθηκε το δοµικό υπόδειγµα (SEM) που απεικονίζεται στην Εικόνα 
34. Συγκεκριµένα, για κάθε δοµικό στοιχείο του συνδρόµου της εξουθένωσης έχει γίνει αντιστοίχιση µε τα 
δοµικά στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης όπου για λόγους συγκρισιµότητας όλοι οι αναγραφόµενοι 
συντελεστές του δοµικού υποδείγµατος έχουν κανονικοποιηθεί. 

Στον Πίνακα 15 εµφανίζονται όλες οι εκτιµήσεις των συντελεστών του δοµικού υποδείγµατος της Εικόνας 
34 κανονικοποιηµένες για λόγους συγκρισιµότητας. Σε κάθε γραµµή αναφέρονται τα δοµικά στοιχεία της 
εξουθένωσης ενώ στις στήλες τα δοµικά στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο παράγοντας ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) δια µέσου του παράγοντα της 
αποπροσωποποίησης (Β7) ασκεί στη συνολική εξουθένωση των φοιτητών θετική επίδραση. Εποµένως, οι 
φοιτητές οι οποίοι αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική των άλλων 
µπορούν να οδηγηθούν στην κατάσταση της εξουθένωσης κυρίως επειδή αποπροσωποποιούνται. Οι 
παράγοντες Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων 
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των άλλων) και Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) είναι δευτερευόντως σηµαντικοί 
δίαυλοι της έµµεσης θετικής επίδρασης του ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) στην φοιτητική εξουθένωση. Με 
άλλα λόγια, οι φοιτητές που έχουν δυσκολία ενσυναίσθησης είναι πιθανό να βιώσουν το σύνδροµο της 
εξουθένωσης εφόσον είναι ήδη ψυχοσυναισθηµατικά εξουθενωµένοι ή αντιλαµβάνονται το πως αισθάνονται 
οι άλλοι -χωρίς όµως να µπορούν να εµβαθύνουν στο γιατί ή να µπουν στη θέση τους- ή παρουσιάζουν 
παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους. Οµοίως, θετική επίδραση ασκείται από τον παράγοντα ΕΙ2 
(δυσκολία ενσυναίσθησης) έµµεσα στην φοιτητική εξουθένωση διαµέσου του παράγοντα Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους). Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί µε την έννοια ότι οι φοιτητές οι οποίοι υπολείπονται 
της ικανότητας ενσυναίσθησης και εφόσον οι διαπροσωπικές συναναστροφές τούς προκαλούν κούραση, 
µπορεί να βιώσουν το σύνδροµο της εξουθένωσης. Επίσης, οι φοιτητές που απαντούν δυσκολία στην 
ενσυναίσθηση κινδυνεύουν να µπουν στην κατάσταση εξουθένωσης στην περίπτωση όπου αισθάνονται 
αναποτελεσµατικοί στις σπουδές τους. Αυτό απεικονίζεται από τη διαδροµή της έµµεσης αρνητικής 
επίδρασης που ασκείται από τον παράγοντα ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) στη φοιτητική εξουθένωση µέσω 
του παράγοντα Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές).  

ΕΙΚΟΝΑ 34 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ (SEM) ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ G (ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΜΕ ΤΑ ΔΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ, Β1 ΕΩΣ Β7 ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΕΙ1 ΕΩΣ ΕΙ4. ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ CFI (0.9410), RMSEA (0.043), SRMR(0.041) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 10 

Κανονικοποιημένοι συντελεστές έμμεσων επιδράσεων από το SEM ΕΙ1 ΕΙ2 ΕΙ3 ΕΙ4 
B1 σωματική – ψυχοσυναισθηματική εξάντληση -0.113 0.258 0.206 0.198 
B2 αποτελεσματικότητα και αυτοπραγμάτωση από τις σπουδές 0.628 -0.066 0.056 -0.086 
B3 κυνισμός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους -0.072 0.244 0.099 -0.090 
B4 ικανότητα αντίληψης των συναισθημάτων των άλλων 0.181 0.251 -0.026 0.326 
B5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία -0.214  0.312 0.057 
B6 δυσκολία συνεργασίας με τους άλλους -0.104 0.225 0.287 -0.039 
B7 αποπροσωποποίηση -0.279 0.329 0.133 0.244 

 

Ο παράγοντας ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού) ασκεί έµµεση θετική επίδραση στην 
φοιτητική εξουθένωση µέσω τεσσάρων διαύλων. Συγκεκριµένα µέσω των Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σπουδές και απουσία), Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους), Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση) και Β7 (αποπροσωποποίηση). Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί υπό το πρίσµα ότι οι φοιτητές που 
στερούνται συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού µπορεί να οδηγηθούν στην κατάσταση της εξουθένωσης 
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εφόσον νιώθουν αναποτελεσµατικοί από τις σπουδές τους ή δυσκολεύονται στη συνεργασία τους µε τους 
άλλους ή νιώθουν εξουθενωµένοι από τη φοίτησή τους ή επίσης εφόσον έχουν την τάση επίδειξης απρόσωπης 
συµπεριφοράς απέναντι στους άλλους.  

Ο παράγοντας ΕΙ1 (ικανότητα αυτοελέγχου) επιδρά έµµεσα στην εξουθένωση µέσω δύο θετικών διαύλων 
των Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων) και µέσω δύο αρνητικών διαύλων των Β7 (αποπροσωποποίηση) και Β5 (έλλειψη 
ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία), των οποίων η συνισταµένη καταλήγει να είναι αρνητική. 
Συγκεκριµένα, οι φοιτητές οι οποίοι συµπεριφέρονται απρόσωπα στους άλλους ή νιώθουν αναποτελεσµατικοί 
στις σπουδές τους παρά το γεγονός ότι µπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους, είναι πιθανό να 
βιώσουν το σύνδροµο της εξουθένωσης. 

Ο παράγοντας ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) επιδρά έµµεσα στην εξουθένωση των φοιτητών µέσω τριών 
θετικών διαύλων των Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων), Β7 (αποπροσωποποίηση) και 
Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). Υπό αυτή την έννοια, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν 
ικανότητα ετεροεπίγνωσης και συγχρόνως µπορούν να καταλάβουν πώς αισθάνονται οι άλλοι είναι επιρρεπείς 
στο σύνδροµο της εξουθένωσης πιθανώς γιατί οι διεργασίες αυτές προϋποθέτουν συναισθηµατική έκλυση. 
Επιπροσθέτως στην κατάσταση του συνδρόµου της εξουθένωσης υπεισέρχονται οι φοιτητές εκείνοι που αν 
και έχουν ικανότητα ετεροεπίγνωσης είναι ήδη ψυχοσυναισθηµατικά εξαντληµένοι ή συµπεριφέρονται στους 
άλλους µε απρόσωπο τρόπο.  

4.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Στην εργασία (Georgiou, Katsenos, & Androulakis, 2019c) µελετήθηκε η επίδραση του ρόλου του 
Τµήµατος φοίτησης και του έτους σπουδών ως προς την εξουθένωση των φοιτητών. Όπως παρατηρούµε 
στην Εικόνα 35 και στον Πίνακα 16 τα µεγαλύτερα επίπεδα µέσης εξουθένωσης των φοιτητών εµφανίζονται 
στην Πολυτεχνική Σχολή µε µέσο όρο 5,65 και τα µικρότερα επίπεδα στη Σχολή Υγείας µε µέση τιµή 4.95 
ενώ τα επίπεδα µέσης εξουθένωσης στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών που είναι 5.21 βρίσκονται κάτω 
από το µέσο όρο του Πανεπιστηµίου Πατρών ήτοι 5.41. Αυτό είναι σε αντιδιαστολή µε την βιβλιογραφία 
όπου τα επαγγέλµατα που έχουν επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση για 
εµφάνιση εξουθένωσης. Επιτείνουν όµως τα ευρήµατα των εργασιών (Georgiou & Androulakis, 2019a, 
2019b; Georgiou et al., 2019a) όπου για τους φοιτητές κεντρικό ρόλο στην εξουθένωση αποτελούν κυρίως 
ψυχολογικοί παράγοντες. Εστιάζοντας στα Τµήµατα παρατηρούµε ότι τις µεγαλύτερες µέσες τιµές στην 
εξουθένωση των φοιτητών εµφανίζουν το Τµήµα Πολιτισµικής Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών µε µέση 
τιµή 6.22 και το Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων µε µέση τιµή 5.93.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ, ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΚΥΡΤΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ) ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 

 
mean  sd  skew  kurtosis  p-value 

University of Patras 5.41 1,19 0.28 0.59 0.00 
School of Economics and Business  5.38 1.03 0.10 -0.16 0.00 

Department of Business Administration 5.40 1.08 -0.13 -027 0.37 
Department of Business Administration of Food and 

Agricultural Enterprises 
5.15 0.48 0.88 -1.03 0.06 

Department of Cultural Heritage Management and New 
Technologies 

6.22 0.95 0.16 -1.57 0.00 

Department of Economics 5.28 1.13 -0.17 -0.75 0.54 
School of Engineering  5.65 1.12 -0.01 -0.57 0.00 

Department of Architecture 5.58 1.11 0.70 0.35 0.00 
Department of Chemical Engineering 5.08 0.89 0.78 1.09 0.01 
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mean  sd  skew  kurtosis  p-value 

Department of Civil Engineering 5.56 1.15 0.02 -0.57 0.01 
Department of Computer Engineering and Informatics 5.48 1.10 0.39 -0.66 0.04 

Department of Electrical and Computer Engineering 5.90 1.05 -0.57 -0.13 0.00 
Department of Environmental and Natural Resources 

Management 
5.93 1.36 -0.35 -1.45 0.00 

Department Mechanical Engineering and Aeronautics 5.92 1.00 -0.98 1.70 0.00 
School of Health Sciences 4.95 1.28 0.07 -0.87 0.00 

Faculty of Medicine 5.04 1.09 -0.03 -0.64 0.00 
Department of Pharmacy 4.81 1.25 0.2 -1.23 0.00 

School of Humanities and Social Sciences 5.21 1.16 0.3 -0.3 0.00 
Department of Early Childhood Education 4.77 1.13 0.69 0.66 0.00 

Department of Primary Education 5.32 1.32 0.56 -0.77 0.00 
Department of Philology 5.17 1.03 -0.10 -0.70 0.08 

Department of Philosophy 5.53 0.91 -0.16 -0.85 0.03 
Department of Theatre Studies 5.41 1.18 -0.03 0.30 0.44 

School of Natural Sciences 5.46 1.28 0.9 2.88 0.06 
Department of Biology 5.42 1.32 2.11 5.74 0.33 

Department of Chemistry 5.34 0.79 0.29 -0.67 0.84 
Department of Geology 5.34 1.93 0.33 -0.86 0.84 

Department of Material Science 4.99 0.95 -0.71 -0.03 0.00 
Department of Mathematics 5.53 0.88 -1.36 2.38 0.01 

Department of Physics 6.01 1.91 0.75 0.18 0.00 
 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 17 οι µικρότερες µέσες τιµές στην εξουθένωση των φοιτητών εµφανίζονται 
στο 1ο έτος σπουδών µε µέση τιµή 5.14 ενώ οι µεγαλύτερες τιµές στο 3ο έτος σπουδών µε µέση τιµή 5.77. 
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι κατά το τελευταίο έτος σπουδών παρατηρείται µικρή κάµψη στη µέση τιµή 
του επιπέδου της εξουθένωσης. 

ΕΙΚΟΝΑ 35 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ, ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΚΥΡΤΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ) ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 
mean  sd  skew  kurtosis  p-

value 
University of Patras 5.41 1.19 0.28 0.59 0.00 
1ο έτος σπουδών (Α1) 5.14 1.18 0.61 1.91 0.00 
2ο έτος σπουδών (Α2) 5.39 1.12 0.48 1.44 0.00 
3ο έτος σπουδών (Α3) 5.77 1.11 0.49 1.63 0.00 
4ο έτος σπουδών (Α4) 5.50 1.25 0.09 -0.53 0.00 

5ο έτος σπουδών (αφορά πολυτεχνείο, φαρµακευτική και 
ιατρική) (Α5) 

4.83 1.31 0.57 -0.71 0.00 

6ο έτος σπουδών (αφορά την ιατρική) (Α6) 4.71 1.12 -0.48 -1.72 0.01 
Επι πτυχίω φοιτητές (Α7) 5.48 1.12 -0.25 -0.53 0.00 

 

ΕΙΚΟΝΑ 36 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

4.6 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Στην Εικόνα 37 εµφανίζεται το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης που προκύπτει σε ό,τι αφορά την 
εξουθένωση των φοιτητών, (Georgiou & Androulakis, 2019d). Να τονιστεί ότι στο ιεραρχικό δέντρο 
απεικονίζεται η ιεράρχηση των παραγόντων θεωρώντας ότι όλες οι επιδράσεις είναι άµεσες.  
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ΕΙΚΟΝΑ 37 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 
 
Όσον αφορά τη σειρά των παραγόντων ως προς τη σηµαντικότητα επίδρασής τους στο σύνδροµο της 
φοιτητικής εξουθένωσης οι ιεραρχικά πιο σηµαντικοί παράγοντες εµφανίζονται υψηλότερα στα κλαδιά του 
δένδρου παλινδρόµησης. Εποµένως, ο ιεραρχικά σηµαντικότερος παράγοντας είναι ο παράγοντας ΕΙ3 
(έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού). Σε δεύτερο επίπεδο ισχύος εµφανίζονται ο παράγοντας ΕΙ2 
(δυσκολία ενσυναίσθησης) και ο παράγοντας Α3 (ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβή). Ακολουθούν οι 
παράγοντες ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης), SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) και ΕΙ1 
(ικανότητα αυτοελέγχου). 

Εστιάζοντας στους παράγοντες που οδηγούν σε υψηλές τιµές του συνδρόµου της φοιτητικής εξουθένωσης 
προκύπτει από το ιεραρχικό δέντρο ότι υφίστανται τρεις διαδροµές που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσµα: 

(α) Σε φοιτητές µε οποιοδήποτε επίπεδο έλλειψης συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (ΕΙ3 > -0.31) 
σε συνδυασµό µε υψηλές τιµές στη δυσκολία ενσυναίσθησης (ΕΙ2 > 1.4) και υψηλές τιµές στην 
ικανότητα ετεροεπίγνωσης (ΕΙ4 > 1.7). Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές οι οποίοι στερούνται 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού και παράλληλα έχουν δυσκολία ενσυναίσθησης απέναντι 
στους καθηγητές και τους συµφοιτητές τους µπορεί να οδηγηθούν σε υψηλές κλίµακες εξουθένωσης 
αν και έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν επιτυχώς τα συναισθήµατα των άλλων δηλαδή αν και 
έχουν αυξηµένη ικανότητα ετεροεπίγνωσης.  

(β) Σε φοιτητές που εµφανίζουν οποιοδήποτε επίπεδο έλλειψης συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού 
(EI3 > -0.31) αρκεί να µην έχουν µεγάλη δυσκολία ενσυναίσθησης (EI2 < 1.4), να εµφανίζουν έστω 
και µικρή ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών τους (SL1 > -0.27) έχοντας ικανότητα 
αυτοελέγχου (EI1 > 0.1) και να αντιλαµβάνονται υψηλή επάρκεια υποδοµών φοίτησης (A2 > 1,6). 
Στη συγκεκριµένη διαδροµή διαφαίνεται ότι οι φοιτητές που έχουν έλλειψη συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού µπορούν να οδηγηθούν στην κατάσταση της εξουθένωσης ακόµα και αν είναι 
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ικανοποιηµένοι από το συνολικό επίπεδο των σπουδών τους και από τις υποδοµές φοίτησης τους ή 
ακόµα αν και έχουν ικανότητα αυτοελέγχου των συναισθηµάτων τους.  

(γ) Σε φοιτητές που αν και έχουν υψηλή ικανότητα ετεροεπίγνωσης (ΕΙ4 > 1.8) διαθέτουν έστω και 
µικρή ικανότητα συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (ΕΙ3 < -0.31) και δεν αντιλαµβάνονται 
δικαιοσύνη και ανταµοιβή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Α3 < -0.12). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
φοιτητές που έχουν έστω και ελάχιστο συναισθηµατικό αυτοπροσδιορισµό µπορεί να οδηγηθούν 
στην κατάσταση της εξουθένωσης εφόσον νιώθουν ότι δεν επιβραβεύονται οι προσπάθειες τους στα 
πλαίσια των σπουδών τους . 

ΕΙΚΟΝΑ 38 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ G. 
ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ CFI (0.974), RMSEA (0.019), SRMR (0.037). 

 
Για να µελετηθεί διεξοδικότερα ο τρόπος που οι παράγοντες της φοιτητικής ζωής διαµεσολαβούν την 
επίδρασή τους στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης χρησιµοποιήθηκε δοµικό υπόδειγµα εξισώσεων. 
Συγκεκριµένα, οι δέσµες αιτιών του συνδρόµου της εξουθένωσης όπως προέκυψαν από τη διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων και απεικονίζονται στον Πίνακα 2 τοποθετήθηκαν ως ενδιάµεσο επίπεδο (layer) στη 
ροή της πληροφορίας ανάµεσα στα στοιχεία της φοιτητικής ζωής που προέκυψαν από τις αντίστοιχες 
διερευνητικές αναλύσεις παραγόντων που εµφανίζονται στους Πίνακες 3 και 4 και στο σύνδροµο της 
φοιτητικής εξουθένωσης συνολικά. Το δοµικό υπόδειγµα (SEM) που χρησιµοποιήθηκε απεικονίζεται στην 
Εικόνα 38 όπου για λόγους συγκρισιµότητας όλοι οι αναγραφόµενοι συντελεστές είναι κανονικοποιηµένοι.  

Εξετάζοντας τους συντελεστές που εµφανίζονται στο δοµικό υπόδειγµα και αφορούν το τελικό στάδιο της 
διαµεσολάβησης από τα δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης προς συνολικά το σύνδροµο της φοιτητικής 
εξουθένωσης διαπιστώθηκε ότι οι σηµαντικότεροι δίαυλοι θετικής επίδρασης είναι οι παράγοντες Β6 
(δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) µε συντελεστή 0,46 και Β7 (αποπροσωποποίηση) µε συντελεστή 
0,40. Ακολουθούν σε σηµαντικότητα και µε θετική συσχέτιση οι παράγοντες Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) µε συντελεστή 0,30 και Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους 
άλλους) µε συντελεστή 0,28. Έπονται µε θετική συσχέτιση οι παράγοντες Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
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συναισθηµάτων των άλλων) µε συντελεστή 0,18 και Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) µε 
συντελεστή 0,15. Τελευταίος σε σηµαντικότητα -πρακτικά χωρίς ισχύ αφού εµφανίζει συντελεστή 0,01- είναι 
ο παράγοντας Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές). Είναι αξιοσηµείωτο ότι η 
αποτελεσµατικότητα και η αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές ενώ αποτελεί δοµικό στοιχείο του συνδρόµου 
της εξουθένωσης των φοιτητών δεν είναι ικανό από µόνο του να τους οδηγήσει το σπουδαστή σε εξουθένωση 
αφού όπως προκύπτει από το δοµικό υπόδειγµα οποιαδήποτε επίδραση δέχεται από τα δοµικά στοιχεία της 
φοιτητικής ζωής δε µεταβιβάζεται στο σύνδροµο της εξουθένωσης. 

Επικεντρώνοντας στα δοµικά στοιχεία της φοιτητικής ζωής προκειµένου να αξιολογηθεί η έµµεση επίδρασή 
τους στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης προέκυψε η παρακάτω φθίνουσα σε ισχύ συνολική επίδραση: 

1. EI2 (δυσκολία ενσυναίσθησης): αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα έµµεσης επίδρασης στην 
εξουθένωση των φοιτητών αφού διαµεσολαβεί την επίδρασή του διαµέσου των δύο σηµαντικότερων 
παραγόντων της εξουθένωσης ήτοι Β7 (αποπροσωποποίηση) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους 
άλλους) έχοντας θετικό συσχετισµό µε τους δύο παράγοντες. Αναδεικνύεται ότι οι φοιτητές που 
έχουν δυσκολία ενσυναίσθησης απέναντι στους άλλους µέσα στο ακαδηµαϊκό τους περιβάλλον 
οδηγούνται άµεσα στην κατάσταση της αποπροσωποποίησης συµπεριφερόµενοι απρόσωπα στους 
συµφοιτητές και στους καθηγητές τους, µε απώτερη συνέπεια να υπεισέρχονται στην κατάσταση του 
συνδρόµου της εξουθένωσης. Οι φοιτητές που έχουν το ίδιο εναρκτήριο γνώρισµα δηλαδή τη 
‘δυσκολία ενσυναίσθησης’ και εποµένως είναι δύσκολο να βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική 
γωνία των άλλων διαφαίνεται ότι αντιµετωπίζουν δυσκολία στην ακαδηµαϊκή συνεργασία ενισχύοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την επέλευση του συνδρόµου της εξουθένωσης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι και οι 
τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν ασκώντας τη σηµαντικότερη επίδραση στο σύνδροµο της 
φοιτητικής εξουθένωσης έχουν κυρίως ψυχολογικό υπόβαθρο εποµένως, η δηµιουργία γραφείων 
στήριξης των φοιτητών µέσα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα θα µπορούσε ενδεχοµένως να βοηθήσει 
σε αυτήν την κατεύθυνση.  

2. Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση): είναι ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας έµµεσης 
επίδρασης όπως προκύπτει από το δοµικό υπόδειγµα εφόσον διαµεσολαβείται µέσω όλων των 
δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης µε εξαίρεση το δοµικό στοιχείο Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σπουδές και απουσία). Ο παράγοντας Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) διαµεσολαβεί την 
επίδραση του µε αρνητική συσχέτιση µέσω των παραγόντων Β7 (αποπροσωποποίηση), Β6 (δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους), Β3 (κυνισµός έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους), Β1 (σωµατική 
και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) και µε θετική συσχέτιση διαµέσου των παραγόντων Β2 
(αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων). Η ερµηνεία των επιδράσεων έγκειται στην εξής ανάλυση: οι φοιτητές οι 
οποίοι λαµβάνουν επαρκή ενηµέρωση και οργάνωση µπορούν να οδηγηθούν σε κατανόηση των 
συναισθηµάτων των άλλων ή στην αντίληψη της αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές τους. Και στις 
δύο περιπτώσεις υπάρχει θετικός συσχετισµός παραγόντων µε τη διαφορά ότι στη δεύτερη 
περίπτωση η αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές αποκλείει την επέλευση του συνδρόµου της 
εξουθένωσης ενώ η πρώτη περίπτωση το ενισχύει. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι οι φοιτητές που 
µπορούν εύκολα να καταλάβουν πως αισθάνονται οι καθηγητές και οι συµφοιτητές τους µπορούν να 
υπεισέλθουν στην κατάσταση της εξουθένωσης υφιστάµενοι προφανώς το τίµηµα της ψυχικής 
ανάµειξής τους µε τους άλλους. Από τις διαδροµές αλληλεπίδρασης παραγόντων µε αρνητική 
συσχέτιση οδηγούµαστε στα εξής συµπεράσµατα: οι σπουδαστές οι οποίοι είναι πλήρως 
ενηµερωµένοι για τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιδείξουν κυνική 
συµπεριφορά απέναντι στους άλλους ή να υποστούν σωµατική ή ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση ή 
να ενσαρκώσουν απρόσωπη συµπεριφορά απέναντι στο ακαδηµαϊκό τους περιβάλλον ωστόσο, 
εξαιρετικά εύκολα µπορούν να συνεργαστούν µε αυτό. Απώτερη συνέπεια είναι η αποτροπή του 
φαινοµένου της φοιτητικής εξουθένωσης . 
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3. Α1 (πίεση φόρτου εργασίας): αποτελεί στοιχείο της φοιτητικής ζωής µε σηµαντική έµµεση επίδραση 
στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης. Η έµµεση επίδραση του Α1 (πίεση φόρτου εργασίας) 
διοχετεύεται κυρίως µε θετικό συσχετισµό µέσω των παραγόντων Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Αυτό εννοιολογικά 
µπορεί να ερµηνευτεί υπό την έννοια ότι οι φοιτητές που βιώνουν πίεση φόρτου εργασίας από τις 
φοιτητικές τους υποχρεώσεις εύκολα µπορεί να οδηγηθούν σε σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση ή/και σε δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους. Στους φοιτητές αυτή η πίεση του φόρτου 
εργασίας έχει ως τελικό αποτέλεσµα να οδηγηθούν αναπόδραστα στην κατάσταση της εργασιακής 
εξουθένωσης.  

Οι υπόλοιποι παράγοντες της φοιτητικής ζωής που εξετάστηκαν παρουσίασαν µικρές έµµεσες επιδράσεις 
στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης για αυτό καταγράφονται χωρίς να αναλυθεί η επίδρασή τους σε 
δεύτερο επίπεδο. Συγκεκριµένα,  

(α) ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης): η επίδραση του παράγοντα ΕΙ4 (ικανότητα ετεροεπίγνωσης) στο 
σύνδροµο εξουθένωσης των φοιτητών διοχετεύεται µέσω θετικών επιδράσεων δια µέσου των δοµικών 
στοιχείων της εξουθένωσης Β7 (αποπροσωποποίηση), Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων 
των άλλων) και Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση).  

(β) SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών): διαµεσολαβεί την επίδρασή του στο 
σύνδροµο της εξουθένωσης των φοιτητών µέσω αρνητικής συσχέτισης µε το δοµικό στοιχείο Β5 
(έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και θετικής διά µέσου του Β2 
(αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές).  

(γ) ΕΙ1 (ικανότητα αυτοελέγχου): παρουσιάζει µεγάλη άµεση θετική επίδραση στον παράγοντα Β2 
(αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) που δε µεταβιβάζεται στο σύνδροµο 
της εξουθένωσης και µικρές αρνητικές επιδράσεις δια µέσου των δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης 
Β7 (αποπροσωποποίηση), Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος 
για σπουδές και απουσία) και Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση).  

(δ) ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού): ασκούνται θετικές επιδράσεις κυρίως δια µέσου 
του δοµικού στοιχείου Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία) και δευτερευόντως δια 
µέσου των Β7 (αποπροσωποποίηση), Β3 (κυνισµός έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους), Β2 
(αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) και Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση).  

(ε) SL2 (ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών): παρατηρούνται θετικές επιδράσεις κυρίως µέσω του 
δοµικού στοιχείου Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων) και δευτερευόντως µέσω 
του Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία).  

(στ) SL3 (ικανοποίηση από τις σπουδές): παρουσιάζει ασθενή θετική επίδραση µέσω του δοµικού 
στοιχείου Β7 (αποπροσωποποίηση) και αρνητική µέσω του Β4 (ικανότητα αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων).  

(ζ) Α2 (επάρκεια υποδοµών φοίτησης): ασκείται µικρή θετική επίδραση µέσω του παράγοντα Β3 
(κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους).  

(η) Α3 (ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής): υφίστανται ασθενείς επιδράσεις αρνητικού συσχετισµού 
µέσω των δοµικών στοιχείων Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία), Β3 (κυνισµός 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) και Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση). 
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5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Η έρευνα γύρω από τη φοιτητική εξουθένωση απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια µε διαφορετικές 
προσεγγίσεις να υλοποιούνται γύρω από τη µελέτη του συνδρόµου. Για αυτό πληθώρα εννοιολογικών 
σχηµάτων ανακύπτει στην προσπάθεια σφαιρικής κατανόησης του συνδρόµου της φοιτητικής εξουθένωσης. 
Η κρισιµότητα του συνδρόµου στο φοιτητικό κοινό προσανατολίζει στη διερεύνηση των αιτιών προκειµένου 
οι λύσεις που θα δοθούν να αντιµετωπίζουν το ζήτηµα αποτελεσµατικά. Με αυτό το γνώµονα είναι σηµαντικό 
να εξερευνάται το υπόβαθρο που υπάρχει πίσω από τα αίτια κάθε δοµικού στοιχείου του συνδρόµου της 
φοιτητικής εξουθένωσης. Η διερεύνηση κάθε δέσµης αιτιών διαφωτίζει τόσο τις εµφανείς αιτίες όσο και τις 
εµφανείς αλληλεπιδράσεις. Η κεντρική θεώρηση γύρω από τη φοιτητική εξουθένωση βασίζεται στο τρίπτυχο 
της συναισθηµατικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης του φοιτητή. 
Ωστόσο, ο µετασχηµατισµός του µοντέλου της εξουθένωσης και η επέκτασή του έξω από το χώρο των 
ανθρωποκεντρικών επαγγελµάτων µετουσίωσε και την έννοια της αποπροσωποποίησης κατά ουσιαστικό 
τρόπο, αλλάζοντας το στόχο της ψυχικής απόστασης από τον άνθρωπο στην ίδια την εργασία και το ευρύτερο 
πλαίσιό της. Με αυτήν την έννοια η εξάντληση ανεξαρτητοποιείται από την αιτία πρόκλησής της, ο κυνισµός 
αναφέρεται σε απόµακρη στάση απέναντι στην εργασία και στους ανθρώπους και η εργασιακή ολοκλήρωση 
επεκτείνεται εµπεριέχοντας κοινωνικές και µη πτυχές των επαγγελµατικών επιτευγµάτων. Η ύπαρξη του 
τετραπαραγοντικού µοντέλου της εξουθένωσης δοµούµενο από τα δοµικά στοιχεία της εξάντλησης, του 
κυνισµού, της αποπροσωποποίησης και της εργασιακής ολοκλήρωσης φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα σε 
ανθρωποκεντρικά πλαίσια όσο και σε µη ανθρωποκεντρικά.  

Ο προβληµατισµός για εµάς ήταν διττός. Καταρχήν εάν το τετραπαραγοντικό µοντέλο της εξουθένωσης 
είναι το ίδιο κατάλληλο για το φοιτητικό κοινό όσο είναι για τα ανθρωποκεντρικά και µη επαγγέλµατα καθώς 
το φοιτητικό κοινό έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης και οµοιότητας και µε τα δύο. Ο κύριος 
γνώµονας της ιδιάζουσας διαφοροποίησης για εµάς υπήρξε ότι ο στόχος στην περίπτωση των φοιτητών 
ενσωµατώνει χαρακτηριστικά που δίνουν στην ψυχική απόσταση διαφορετική διάσταση. Συγκεκριµένα βάσει 
του τετραπαραγοντικού µοντέλου η ψυχική απόσταση επισυµβαίνει απέναντι στο γενικότερο πλαίσιο της 
εργασίας που όµως στην περίπτωση του φοιτητή εµπεριέχει τόσο το πτυχίο του όσο και τους συντελεστές 
του πτυχίου του, πρόσωπα δηλαδή που συµβάλλουν στο στόχο του, τους καθηγητές και στην περίπτωση των 
οµαδικών συνεργασιών τους συµφοιτητές του. Για αυτό το λόγο προσεγγίσαµε τη ψυχική απόσταση µε την 
κυνική -ενεργητική έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους που συντελούν στο πτυχίο του- και την απρόσωπη 
συµπεριφορά -παθητική στάση απέναντι στα πρόσωπα του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος-. Η δεύτερη πτυχή 
του προβληµατισµού ήταν να βρεθούν οι δέσµες αιτιών που υπάρχουν πίσω από τα δοµικά στοιχεία της 
φοιτητικής εξουθένωσης και οι πιθανοί συσχετισµοί τους.  

Καταλήξαµε λοιπόν σε κάποια συµπεράσµατα διαφωτιστικά για το φαινόµενο της φοιτητικής εξουθένωσης. 
Στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης εντοπίσαµε δέσµες αιτιών πίσω από τα δοµικά στοιχεία του. 
Συγκεκριµένα, διαπιστώσαµε ότι πίσω από το δοµικό στοιχείο της ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης δρουν 
τρεις δέσµες αιτιών, Β1 αιτίες που δηµιουργούν σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση, Β5 αιτίες 
που προκαλούν έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και ακαδηµαϊκή απουσία και Β6 αιτίες που ευθύνονται 
για την δυσκολία συνεργασίας του φοιτητή µε τους άλλους παράγοντες του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. 
Επίσης, διαπιστώσαµε ότι πίσω από το δοµικό στοιχείο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης «κρύβονται» δύο 
δέσµες αιτών, Β2 αιτίες που δηµιουργούν αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές και 
Β4 αιτίες που έχουν σαν αποτέλεσµα την ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων ατόµων µέσα 
στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Τέλος, όσον αφορά τη ψυχική απόσταση που περιλαµβάνει την 
αποπροσωποποίηση και τον κυνισµό κάτω από την εννοιολογική της οµπρέλα -και αποτελεί την κύρια 
διαφοροποίηση των δύο µοντέλων και το σκληρό πυρήνα της εξουθένωσης- διαπιστώσαµε ότι δρουν δύο 
δέσµες αιτιών, Β3 αιτίες που σπρώχνουν τους φοιτητές να εµφανίσουν κυνική, κενή από κάθε ενδιαφέρον 
συµπεριφορά προς τους άλλους και Β7 αιτίες που σπρώχνουν τους φοιτητές σε παθητική απρόσωπη στάση 
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απέναντι στα πρόσωπα του ακαδηµαϊκού τους περιβάλλοντος. Στην περίπτωση των φοιτητών η κυνική ή 
παθητική απρόσωπη συµπεριφορά απέναντι στους άλλους παράγοντες του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος 
µπορεί να σηµαίνει και κυνική ή παθητική απρόσωπη συµπεριφορά απέναντι στο πτυχίο τους γιατί οι 
συµφοιτητές τους και οι καθηγητές τους έχουν ρόλο στην ακαδηµαϊκή τους ολοκλήρωση.  

Συνοψίζοντας στην Εικόνα 41 εµφανίζεται το µοντέλο του συνδρόµου της εξουθένωσης σε σχέση µε τις 
δέσµες αιτιών του. Ο κύριος στόχος του φοιτητή είναι το πτυχίο του. Ωστόσο µέρος του στόχου αυτού 
εξαρτάται άµεσα από την κρίση των καθηγητών του και από την απόδοση των συµφοιτητών του -όταν 
πρόκειται για οµαδικές εργασίες, ασκήσεις, παρουσιάσεις-. Εποµένως, στο γενικό πλαίσιο φοίτησης δεν 
εµπεριέχεται µόνο ο στόχος αλλά και οι άνθρωποι που είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του στόχου. Άρα, 
οδηγούµαστε στη σκέψη ότι η φοιτητική εξουθένωση έχει µία πτυχή που αφορά το στόχο και µία 
ενσωµατωµένη λανθάνουσα πτυχή της συνεργασίας µε άλλους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτάται ο 
στόχος του. Εποµένως, κάτω από τα τρία -σύµφωνα µε το τριπαραµετρικό- ή τέσσερα -κατά το 
τετραπαραµετρικό µοντέλο- δοµικά στοιχεία εµφανίστηκαν δέσµες αιτιών και από τις δύο πτυχές, αυτή του 
στόχου και αυτή της ακαδηµαϊκής συνεργασίας του φοιτητή. Με κόκκινο χρώµα απεικονίζονται οι δέσµες 
αιτιών που σχετίζονται µε την πρώτη πτυχή και µε πράσινο χρώµα οι δέσµες αιτιών της δεύτερης πτυχής. 
Με βέλη µονής κατεύθυνσης έχουν αποτυπωθεί οι αιτιώδεις σχέσεις και µε βέλη διπλής κατεύθυνσης οι 
συσχετισµοί τους. 

ΕΙΚΟΝΑ 39 ΣΥΝΟΨΗ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

 

Ακολουθεί συζήτηση αναφορικά µε κάθε ερευνητικό ερώτηµα όπως διατυπώθηκαν στην υποενότητα 2.12.  

5.1 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

Από τον Πίνακα 18 παρατηρούµε ότι τα επίπεδα της εξουθένωσης είναι υψηλότερα στους άνδρες (5,50) 
από ότι στις γυναίκες (5,32). Από το στατιστικό έλεγχο t περί ισότητας των επιπέδων εξουθένωσης 
προκύπτει p-τιµή πολύ µικρότερη από 0.0001 εποµένως απορρίπτουµε την υπόθεση ότι το φύλο δεν 
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επηρεάζει την εξουθένωση των φοιτητών και άρα αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των επιπέδων της 
εξουθένωσης.  

Υπόθεση 1: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες 
(απορρίπτεται) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 40 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ 

 

Παρά την ύπαρξη ερευνών των Azimi & Piri (2013), Nikodijević et al. (2012) και Ghali & Awooda (2013) 
όπου δεν διαπιστώθηκε διαφορά ως προς το φύλο των φοιτητών σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή τους 
εξουθένωση στην περίπτωσή µας εµφανίστηκε διαφορά. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι οι άνδρες εµφανίζουν 
υψηλότερο επίπεδο εξουθένωσης συγκριτικά µε τις γυναίκες και αυτό συνάδει µε τις έρευνες των Bikar et al. 
(2018), Bablaan et al. (2014), Chunming et al. (2017) και Costa et al. (2012) όπως αναλύθηκαν στην 
υποενότητα 2.11.1.1. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση µε τις έρευνες των Muzafar et al. (2015), Backović et al. 
(2012), Wachholtz & Rogoff (2013), Masiak et al. (2014) όπου διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες εµφανίζουν 
µεγαλύτερα ποσοστά εξουθένωσης όπως αναλύθηκαν στην υποενότητα 2.11.1.1.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΦΥΛΟ 

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Φύλο  5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 

Άνδρες  5.50 1.24 5.56 2.56 10.43 7.86 0.34 0.63 
Γυναίκες 5.32 1.13 5.36 2.54 10.43 7.89 0.17 0.38 

 

Είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 9, ότι το φύλο ασκεί τη µεγαλύτερη επίδραση στο 
σύνδροµο της εξουθένωσης µέσω της δέσµης αιτιών της ικανότητας αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων 
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(Β4) και µέσω της δέσµης αιτιών της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός (Β3) ενώ το φύλο 
δεν ασκεί καµία επίδραση στη δέσµη των αιτιών για την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές (Β5).  

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 1 επιβεβαιώθηκε. 

5.2 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Αναφορικά µε την επίδραση της ερώτησης 14 (οικονοµική κατάσταση) παρατηρούµε ότι εµφανίζεται 
σταδιακή κάµψη των επιπέδων εξουθένωσης καθώς αυξάνεται το αντιλαµβανόµενο επίπεδο της οικονοµικής 
κατάστασης από τον φοιτητή. Από τον αντίστοιχο έλεγχο anova προκύπτει p-τιµή πολύ µικρότερη από 
0,0001 που οδηγεί στην απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης 2. 

Υπόθεση 2: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την οικονοµική 
τους κατάσταση (απορρίπτεται) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Με γνώµονα τις ανάγκες της 
οικογένειάς σας, πως θα 
χαρακτηρίζατε την οικονοµική σας 
κατάσταση 

5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 

1 Πολύ κακή 4.41 1.25 3.68 3.21 6.2 2.99 0.49 -1.64 
2 Κακή 6.00 1.34 6.03 3.15 10.43 7.28 0.60 2.10 
3 Μέτρια 5.52 1.16 5.55 2.54 10.43 7.89 0.22 0.26 
4 Καλή 5.33 1.16 5.36 2.56 10.43 7.86 0.30 0.62 
5 Καλή 5.15 1.16 5.39 2.83 8.40 5.57 0.08 -035 
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ΕΙΚΟΝΑ 41 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

 Αυτό έρχεται σε συµφωνία µε την έρευνα των Luo et al. (2016) όπου βρέθηκε ότι το οικονοµικό στάτους 
επηρεάζει αρνητικά τη φοιτητική εξουθένωση.  

ΕΙΚΟΝΑ 42 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Επιπλέον, αναλύοντας το επίπεδο εξουθένωσης µε ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης διαπιστώνουµε ότι 
ουσιαστική διαφοροποίηση στα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών εµφανίζονται στο 58% του πληθυσµού 
που κρίνει την οικονοµική του κατάσταση ως καλή ή πολύ καλή. Τα επίπεδα της εξουθένωσης εµφανίζουν 
µία πτώση κατά 0,3 σε αυτήν την οµάδα του πληθυσµού.  
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ΕΙΚΟΝΑ 43 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 

Αντίστοιχη εικόνα εµφανίζεται στη διαφοροποίηση των επιπέδων εξουθένωσης αναφορικά µε τις συνθήκες 
διαβίωσης ως προς τις συνθήκες στέγασης όπου στο 39% του πληθυσµού που τις χαρακτηρίζει ως πολύ καλές 
παρατηρείται µείωση κατά 0,3 στα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών. 

ΕΙΚΟΝΑ 44 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 

Αναφορικά µε το συσχετισµό της φοιτητικής εξουθένωσης ως προς τις συνθήκες διαβίωσης για την κάλυψη 
βασικών αναγκών εµφανίζεται να είναι αρνητικός. Πτώση κατά 0,5 µονάδες στο επίπεδο εξουθένωσης των 
φοιτητών εµφανίζεται στο 83% του πληθυσµού που δηλώνει καλό ή πολύ καλό επίπεδο κάλυψης των βασικών 
αναγκών του. 

Εξετάζοντας το συσχετισµό τη φοιτητικής εξουθένωσης αναφορικά µε τις συνθήκες διαβίωσης για την 
κάλυψη αναγκών για ψυχαγωγία παρουσιάζεται σταθερή πτώση κατά 0,13 (p-τιµή 0,0001) στο επίπεδο της 
εξουθένωσης για κάθε αύξηση στην πενταβάθµια κλίµακα κατά µία µονάδα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 45 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Αναφορικά µε το συσχετισµό της φοιτητικής εξουθένωσης ως προς τις συνθήκες διαβίωσης για την κάλυψη 
αναγκών για πολιτιστικές δραστηριότητες εµφανίζεται να είναι αρνητικός. Πτώση κατά 0,3 µονάδες στο 
επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών εµφανίζεται στο 56% του πληθυσµού που δηλώνει καλό ή πολύ καλό 
επίπεδο κάλυψης των αναγκών αυτών. 

ΕΙΚΟΝΑ 46 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Αξιοσηµείωτο εύρηµα όσον αφορά τα επίπεδα εξουθένωσης σε σχέση µε το επίπεδο κάλυψης αναγκών για 
µόρφωση και εκπαίδευση εµφανίζεται για τους φοιτητές που χαρακτηρίζουν το επίπεδο τους ως κακό (όχι 
όµως πολύ κακό) που αντιστοιχεί στο 3% του πληθυσµού. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει µέση αύξηση 
κατά 1.1 µονάδες στο επίπεδο της εξουθένωσης έχοντας ως µέσο όρο 6,5. 

Παρατηρούµε ότι αναφορικά µε τις συνθήκες διαβίωσης η ύπαρξη καλών ή πολύ καλών συνθηκών δε 
µεταβάλλει το επίπεδο της φοιτητικής εξουθένωσης. Γενικά, εµφανίζεται ένας αρνητικός συσχετισµός 
ανάµεσα στις συνθήκες διαβίωσης και στην εξουθένωση. Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση στο επίπεδο 
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εξουθένωσης εµφανίζεται µε µέσο όρο 6,5 για τους φοιτητές που δηλώνουν κακό επίπεδο ικανοποίησης 
αναγκών για µόρφωση και εκπαίδευση και επίσης µε µέσο όρο 5,8 για αυτούς που δεν έχουν καλό ή πολύ 
καλό επίπεδο κάλυψης βασικών αναγκών.  

Τα παραπάνω συγκλίνουν µερικώς στα ευρήµατα της έρευνας Luo et al. (2016) όπου οι πολιτισµικές, 
ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικονοµικοκοινωνικού στάτους αποτελούν παράγοντες 
επίδρασης στη φοιτητική εξουθένωση.  

Αναφορικά µε την ένταση της επίδρασης της οικονοµικής κατάστασης στο επίπεδο εξουθένωσης των 
φοιτητών από τον Πίνακα 9 προκύπτει ότι είναι κατά µέσο όρο 1,50%. Εστιάζοντας στα επιµέρους ποσοστά 
των δοµικών στοιχείων της εξουθένωσης παρατηρούµε ότι το ποσοστό αυτό υπερτριπλασιάζεται και γίνεται 
4,70% στη δέσµη αιτιών που αφορά την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές µε κύριο γνώµονα την 
απογοήτευση από τις σπουδές (Β5).  

Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι µεγαλύτερα από της οικονοµικής κατάστασης 
για τις βασικές ανάγκες 2,20%, για τις συνθήκες στέγασης 2,10% και τις συνθήκες ικανοποίησης αναγκών για 
µόρφωση και εκπαίδευση 2,00%. Σε όλες τις κατηγορίες ο κύριος εκφραστής της επίδρασης είναι δια µέσου 
της δέσµης αιτιών Β2 που αφορά την αποτελεσµατικότητα και την αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές µε 
κύριο γνώµονα την αµφισβήτηση της σηµασίας των σπουδών και την εγκατάλειψη των σπουδών λόγω ορίων 
αντοχής. Στις τρεις παραπάνω κατηγορίες τα ποσοστά αυτά είναι µεγαλύτερα του 10%.   

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 2 επιβεβαιώνεται. 

5.3 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΠΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ 

Παρατηρούµε ότι το προφίλ της οικογένειας επηρεάζει την εξουθένωση των φοιτητών. Οι κατηγορίες που 
εξετάστηκαν έχουν να κάνουν µε τον πλήθος των γονέων στην οικογένεια. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε την 
οικογενειακή κατάσταση τη χρονιά πριν από την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο ο έλεγχος anova έχει p-τιµή 
0,0002 και για την οικογενειακή κατάσταση στο τέλος γυµνασίου 0,0006. Και στις δύο περιπτώσεις 
απορρίπτεται η υπόθεση ότι το προφίλ της οικογένειας δεν επηρεάζει τα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών. 
Ωστόσο, τα επίπεδα επίδρασης είναι πολύ µικρά δηλαδή ερµηνεύουν τη µεταβολή του επιπέδου εξουθένωσης 
κατά 0,2% στην πρώτη περίπτωση και 0,1% στη δεύτερη.  

Υπόθεση 3: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από το προφίλ της 
οικογένειας όπου µεγάλωσαν (απορρίπτεται)  

 

Εστιάζοντας στην περίοδο µέχρι το τέλος γυµνασίου ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η κύρια διαµεσολάβηση 
της επίδρασης στην εξουθένωση γίνεται µέσω της δέσµης αίτιων αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης 
από τις σπουδές (Β2) µε κύριο γνώµονα την αµφισβήτηση της σηµασίας των σπουδών. Μικρή (+0,2) αλλά 
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εµφανίζεται στους φοιτητές που µεγάλωσαν σε µονογονεϊκή 
οικογένεια µε µητέρα. 

Αντίστοιχα, στην περίοδο µέχρι το τέλος λυκείου η κύρια διαµεσολάβηση της επίδρασης στην εξουθένωση 
γίνεται µέσω της δέσµης αιτιών έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές (Β5) µε κύριο γνώµονα την αίσθηση 
απογοήτευσης από τις σπουδές. Μικρή θετική διαφοροποίηση εµφανίζεται στους φοιτητές που µεγάλωσαν 
σε µονογονεϊκή οικογένεια µε µητέρα (+0,2) ενώ αρνητική (-0,4) εµφανίζεται στους φοιτητές που µεγάλωσαν 
σε µονογονεϊκή οικογένεια µε πατέρα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Μέχρι το τέλος γυµνασίου  5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 
Α1 Μεγαλώσατε σε οικογένεια µε δύο 
γονείς 

5.40 1.18 5.46 2.54 10.43 7.89 0.30 0.74 

Α2 Μεγαλώσατε σε οικογένεια µε 
µόνο πατέρα 

5.44 1.82 5.96 3.21 7.57 4.36 -0.16 -1.61 

Α3 Μεγαλώσατε σε οικογένεια µε 
µόνο µητέρα 

5.61 1.27 5.3 3.62 7.65 4.03 0.13 -1.22 

Α4 Μεγαλώσατε σε οικογένεια χωρίς 
γονείς 

5.75  5.75      

Τη χρονιά πριν την εισαγωγή σας 
στο πανεπιστήµιο 

5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 

Α1 Μεγαλώσατε σε οικογένεια µε δύο 
γονείς 

5.40 1.18 5.46 2.54 10.43 7.89 0.28 0.75 

Α2 Μεγαλώσατε σε οικογένεια µε 
µόνο πατέρα 

4.96 1.69 4.50 3.21 7.57 4.36 0.47 0.21 

Α3 Μεγαλώσατε σε οικογένεια µε 
µόνο µητέρα 

5.56 1.21 5.30 3.62 7.96 4.34 0.40 -0.97 

Α4 Μεγαλώσατε σε οικογένεια χωρίς 
γονείς 

5.75  5.75      

 

ΕΙΚΟΝΑ 47 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 48 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

 
 

Επίσης, στο ερωτηµατολόγιο υπήρχε ερώτηµα (ερώτηµα 13) αναφορικά µε «τον αριθµό των παιδιών στην 
οικογένεια» (nkids) συµπεριλαβανοµένου και του ιδίου του φοιτητή. Παρατηρούµε ότι υπάρχει µικρή 
αύξηση κατά +0,2 µονάδες στο επίπεδο της εξουθένωσης αναφορικά µε το αυξανόµενο πλήθος των αδερφών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Ποιος είναι ο αριθµός των παιδιών 
στην οικογένεια  

5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 

Α1 Ένα 5.25 1.22 5.29 2.83 10.43 7.60 0.86 2.14 
Α2 Δύο 5.44 1.19 5.48 2.77 10.43 7.66 0.23 0.53 
Α3 Τρία 5.43 1.18 5.53 2.54 8.36 5.82 -0.03 -0.26 
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mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Α4 Τέσσερα και πάνω 5.49 1.08 5.68 3.21 7.60 4.39 0.00 -0.55 

  

ΕΙΚΟΝΑ 49 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ 
ΑΔΕΡΦΩΝ 

 

Εποµένως, οι Ερευνητικές Υποθέσεις 3 και 4 επιβεβαιώνονται. 

5.4 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Εξετάζοντας την επίδραση της αστικότητας της περιοχής του λυκείου αποφοίτησης στα επίπεδα εξουθένωσης 
των φοιτητών στην έρευνα µας βρέθηκε ότι είναι στατιστικά σηµαντική -έλεγχος anova µε p-τιµή µικρότερη 
από 0,0001- επηρεάζοντας τα επίπεδα της εξουθένωσης κατά 2,8% (µεγαλύτερα από την επίδραση του 
φύλου, της οικονοµικής κατάστασης, της οικογενειακής κατάστασης). Συγκεκριµένα, οι φοιτητές από 
ηµιαστική περιοχή εµφανίζουν επίπεδα εξουθένωσης µεγαλύτερα κατά 0,3 µονάδες ενώ οι φοιτητές από 
αγροτική περιοχή κατά +0,7 µονάδες. Εποµένως, απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα επίπεδα εξουθένωσης δεν 
επηρεάζονται από την αστικότητα του λυκείου αποφοίτησης. 

Υπόθεση 4: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την αστικότητα 
της περιοχής του λυκείου αποφοίτησης (απορρίπτεται) 
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ΕΙΚΟΝΑ 50 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Η επίδραση της κατηγορίας αστικότητας «αγροτική» που εµφανίζει αύξηση των επιπέδων της εξουθένωσης 
συνάδει µε την έρευνα των Masiak et al. (2014) όπου οι φοιτητές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές 
εµφάνισαν µεγαλύτερα ποσοστά άγχους συνδεόµενα κυρίως µε την οικονοµική πίεση που υφίστανται.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Η περιοχή του λυκείου που 
αποφοιτήσατε ήταν 

5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 

Α1 Αστική (>10.000 κατ.) 5.30 1.15 5.34 2.54 8.46 5.92 0.08 -0.29 
Α2 Ηµιαστική (2000 – 9999 κατ.) 5.59 1.21 5.54 2.63 10.43 7.80 0.36 0.78 
Α3 Αγροτική (<2000 κατ.) 5.99 1.34 5.92 3.37 10.43 7.06 1.02 2.65 

 

Στη δική µας έρευνα η επίδραση της αστικότητας διαµεσολαβείται κυρίως µέσω της δέσµης αιτών του 
δοµικού στοιχείου έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός (Β3) µε γνώµονα την αδιαφορία 
απέναντι στους συµφοιτητές και τους καθηγητές.  

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 5 επιβεβαιώνεται. 

5.5 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α1) 

Αναφορικά µε την επίδραση του δοµικού στοιχείου Α1 πίεση φόρτου εργασίας στα επίπεδα εξουθένωσης 
από την έρευνα προέκυψε ότι επηρεάζεται σε ποσοστό 2,2% - p-τιµή µικρότερη από 0,0001 στον έλεγχο 
anova-. Εποµένως, η ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται.  
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Υπόθεση 5: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από το φόρτο 
εργασίας (Α1) (απορρίπτεται)  

 

ΕΙΚΟΝΑ 51 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α1 

 

Στην Εικόνα 51 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα ο φόρτος εργασίας Α1 όπως υπολογίστηκε µε τη θεωρία 
απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. Το µέγεθος κάθε κουκίδας είναι 
ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται θετική συσχέτιση της εξουθένωσης 
µε τον φόρτο εργασίας. Για την συσταδοποίηση χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη mclust του στατιστικού 
πακέτου R. Επειδή η συσχέτιση δεν είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε πολλές (πάνω από 30) µικρές 
οµάδες.  

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης παρατηρούµε ότι υψηλά επίπεδα εξουθένωσης (8,8) εµφανίζονται 
στο 1% του πληθυσµού το οποίο έχει τιµή µεγαλύτερη από 1,9 στον παράγοντα Α1. Επιπρόσθετα, 
εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η διαµεσολάβηση της επίδρασης ασκείται κυρίως µέσω της δέσµης 
αιτιών Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων), 13,40%, µε κύριο γνώµονα την κατανόηση 
των συναισθηµάτων των καθηγητών και δευτερευόντως µέσω της δέσµης αιτιών Β1 (σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), 9,10%, µε κύριο γνώµονα τη ψυχική κούραση.  

Αυτό µας οδηγεί να σκεφτούµε κάτι πολύ σηµαντικό, ότι η πίεση που αισθάνονται οι φοιτητές λόγω του 
φόρτου εργασίας τους δε διαµεσολαβείται όπως αναµέναµε µέσω της σωµατικής κόπωσης αλλά κυρίως µέσω 
της ψυχικής κούρασης που σηµαίνει ότι ο φοιτητής την αντιλαµβανόµενη πίεση λόγω του φόρτου εργασίας 
την αντιλαµβάνεται περισσότερο ως απειλή των ψυχικών πόρων του παρά των σωµατικών του αποθεµάτων. 

Τα ευρήµατα της έρευνας περί του φόρτου εργασίας και της εξουθένωσης των φοιτητών είναι παρόµοια µε 
την έρευνα Meriläinen (2014) όπου το µαθησιακό περιβάλλον όταν σχετίζεται µε τις αντιλήψεις των φοιτητών 
ως προς τον αντιλαµβανόµενο φόρτο της εργασίας έχει άµεση σχέση µε την εξουθένωση και σε αντίθεση µε 
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την έρευνα των Jacobs & Dodd (2003) όπου ανέκυψε αρνητικός συσχετισµός. Μάλιστα, η συσχέτιση που 
προέκυψε ανάµεσα στον αντιλαµβανόµενο φόρτο εργασίας και στη δέσµη αιτιών Β2 αποτελεσµατικότητα 
και αυτοπραγµάτωση για σπουδές µε γνώµονα την εγκατάλειψη των σπουδών προσοµοιάζει µε την έρευνα 
των Costa et al. (2012) όπου διαπιστώθηκε ότι ο υψηλός φόρτος εργασίας οδηγεί σε ενίσχυση της πρόθεσης 
εγκατάλειψης των σπουδών. 

ΕΙΚΟΝΑ 52 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α1) 

 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 6 επιβεβαιώνεται. 

5.6 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
(Α2) 

Η επίδραση της επάρκειας των υποδοµών φοίτησης στην εξουθένωση των φοιτητών είναι στατιστικά 
σηµαντική -p τιµή µικρότερη από 0,0001- εποµένως απορρίπτουµε την ερευνητική υπόθεση ότι τα επίπεδα 
εξουθένωσης δεν επηρεάζονται.  

Υπόθεση 6: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την επάρκεια 
των υποδοµών φοίτησης (Α2) (απορρίπτεται) 

 

Συγκεκριµένα εµφανίζεται αρνητικός συσχετισµός ανάµεσα στην επάρκεια των υποδοµών και στην 
εξουθένωση των φοιτητών έχοντας όµως µικρή επίδραση, 0,4%.  
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ΕΙΚΟΝΑ 53 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Α2) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 54 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Α2) 
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Όπως προκύπτει από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης υψηλά επίπεδα εξουθένωσης 8,5 εµφανίζονται στο 
1% του πληθυσµού που έχουν τιµή του παράγοντα Α2 µεγαλύτερη από 1,9. Οι υλικοτεχνικές υποδοµές ως 
παράγοντας συσχετισµού εξετάστηκε σε σχέση µε τη φοιτητική ικανοποίηση στην έρευνα των Douglas et al. 
(2006) όπου και αναδείχθηκε θετικός συσχετισµός. Στην έρευνά µας µάλιστα η διαµεσολάβηση της 
επίδρασης των υποδοµών στη φοιτητική εξουθένωση γίνεται κυρίως µέσω της δέσµης αιτιών του παράγοντα 
Β4 ο οποίος συγκαταλέγεται στην ακαδηµαϊκή ολοκλήρωση. 

Στην Εικόνα 52 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα η επάρκεια των υποδοµών φοίτησης Α2 όπως 
υπολογίστηκε µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. Το 
µέγεθος κάθε κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται 
αρνητική συσχέτιση της εξουθένωσης µε την επάρκεια των υποδοµών φοίτησης. Επειδή η συσχέτιση δεν 
είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε πολλές (29) µικρές οµάδες.  

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 7 επιβεβαιώνεται. 

5.7 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (Α3) 

Η ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής από τον έλεγχο anova προκύπτει ότι συσχετίζεται µε τη φοιτητική 
εξουθένωση (p-τιµή µικρότερη από 0,0001) εποµένως απορρίπτεται η αντίστοιχη ερευνητική υπόθεση. Η 
ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής στο µαθησιακό περιβάλλον φοίτησης επιδρά σε ποσοστό 3,80% στη 
µεταβολή της φοιτητικής εξουθένωσης έχοντας µάλιστα αρνητική συσχέτιση που σηµαίνει ότι σε κάθε βαθµό 
αύξησης του επιπέδου δικαιοσύνης και ανταµοιβής αντιστοιχεί µία κατά µέσο όρο µείωση 0,27 στα επίπεδα 
της εξουθένωσης.  

Υπόθεση 7: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
δικαιοσύνης και ανταµοιβής (Α3) (απορρίπτεται) 
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ΕΙΚΟΝΑ 55 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (Α3) 

 

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης παρατηρούµε ότι τα υψηλά επίπεδα εξουθένωσης (8,8 και 8,2) στο 
1% του πληθυσµού σχετίζονται µε µέτρια αίσθηση απόδοσης δικαιοσύνης (1,5 < Α3 < 2.2) και ανταµοιβής. 
Αυτό µας οδηγεί στη σκέψη ότι οι φοιτητές που νιώθουν ότι υπάρχει «επιλεκτική» απόδοση δικαιοσύνης και 
ανταµοιβής αισθάνονται ενοχληµένοι κυρίως στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά διαµεσολάβησης της ύπαρξης δικαιοσύνης και 
ανταµοιβής επιδρούν δια µέσου των δεσµών αιτιών των παραγόντων Β2 αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές (11,90%) και Β4 ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων 
(9,80%) οι οποίοι όπως παρατηρήσαµε είναι πίσω από τις αιτίες της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 56 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ 
(Α3) 

 

Στην Εικόνα 56 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα το επίπεδο της αντιλαµβανόµενης ύπαρξης δικαιοσύνης 
και ανταµοιβής Α3 όπως υπολογίστηκε µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το 
επίπεδο εξουθένωσης g. Το µέγεθος κάθε κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. 
Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται αρνητική συσχέτιση της εξουθένωσης µε την αντιλαµβανόµενη ύπαρξη 
δικαιοσύνης και ανταµοιβής. Επειδή η συσχέτιση δεν είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε αρκετές (21) 
µικρές οµάδες. 

Αξιοσηµείωτη διαµεσολάβηση της ύπαρξης δικαιοσύνης και ανταµοιβής στη φοιτητική εξουθένωση υπάρχει 
δια µέσου της δέσµης αιτιών Β3 έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός (8,50%). Αυτό είναι 
σηµαντικό αν σκεφτούµε τη βαθύτερη διάσταση της επίδρασης που ενδεχοµένως µαρτυρά ότι όταν οι 
φοιτητές αισθάνονται άδικη την κρίση και επιβράβευσή τους στο µαθησιακό περιβάλλον του πανεπιστηµίου 
τότε πυροδοτούνται πίσω από την εµφανή συµπεριφορά τους µηχανισµοί που τους ωθούν σε έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους.  

Γενικότερα, όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο µιλώντας για µαθησιακό περιβάλλον ο παράγοντας της 
δικαιοσύνης φαίνεται να διαδραµατίζει σοβαρό ρόλο στην αντίληψη των φοιτητών. Ο αρνητικός συσχετισµός 
που προέκυψε στη δική µας έρευνα είναι σε συµφωνία µε την έρευνα των Uludag & Yaratan (2013) ενώ 
διαφέρει από την έρευνα Yang (2004) όπου δε βρέθηκε συσχετισµός µεταξύ δικαιοσύνης στο µαθησιακό 
περιβάλλον και φοιτητικής εξουθένωσης. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 8 επιβεβαιώνεται. 
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5.8 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Α4) 

Η επάρκεια ενηµέρωσης και η οργάνωση στο περιβάλλον µάθησης του πανεπιστηµίου από τον αντίστοιχο 
έλεγχο anova έδωσε p-τιµή πολύ µικρότερη από 0,0001 εποµένως απορρίπτεται η αντίστοιχη ερευνητική 
υπόθεση. 

Υπόθεση 8: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την επαρκή 
ενηµέρωση και οργάνωση (Α4) (απορρίπτεται) 

 

Το ποσοστό επίδρασης της επάρκειας στην ενηµέρωση και την οργάνωση στη φοιτητική εξουθένωση είναι 
5,30% εµφανίζοντας αρνητικό συσχετισµό. Κάθε µονάδα αύξησης στην κλίµακα µέτρησης της επάρκειας 
ενηµέρωσης και οργάνωσης αντιστοιχεί σε µέση µείωση κατά 0,33 µονάδες στο βαθµό εξουθένωσης των 
φοιτητών. 

ΕΙΚΟΝΑ 57 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Α4) 

 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης. Όταν οι φοιτητές αξιολογούν αρνητικά 
το επίπεδο επάρκειας σε ενηµέρωση και οργάνωση αυξάνονται τα επίπεδα της εξουθένωσης τους. 

Από την ανάλυση των ποσοστών του Πίνακα 9 αναφορικά µε τον παράγοντα Α4 επαρκής ενηµέρωση και 
οργάνωση παρατηρούµε ότι η κύρια διαµεσολάβηση της επίδρασης του παράγοντα αυτού στη φοιτητική 
εξουθένωση είναι κυρίως δια µέσου των δεσµών αιτιών Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από 
τις σπουδές (21,60%) και Β4 ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων (21,10%), δηλαδή των 
κοινών αιτιών πίσω από την ακαδηµαϊκή ολοκλήρωση. Δευτερευόντως, η διαµεσολάβηση γίνεται µέσω των 
δεσµών αιτιών Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµός (11,10%) και Β7 αποπροσωποποίηση 
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(8,50%), δηλαδή των κοινών αιτιών πίσω από αποπροσωποποίηση και κυνισµό. Αυτό µας οδηγεί να 
σκεφτούµε ότι η επάρκεια ενηµέρωσης και οργάνωσης ενώ περιµέναµε να έχει αντίκτυπο στη 
ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση του φοιτητή µε την έννοια της ενόχλησης και του άγχους ωστόσο συνδέθηκε 
µε το αιτιακό υπόβαθρο που υποκινεί την ολοκλήρωση και αυτοπραγµάτωση του από τις σπουδές δηλαδή 
τον κυρίαρχο στόχο του φοιτητή και µε το αιτιακό υπόβαθρο της αποπροσωποποίησης. Αυτό θα µπορούσε 
να ερµηνευτεί ότι οι φοιτητές εκλαµβάνουν την ανεπάρκεια ενηµέρωσης ως απρόσωπη αντιµετώπιση απέναντί 
τους οπότε και οι ίδιοι συµπεριφέρονται διαδραστικά απρόσωπα στους παράγοντες του µαθησιακού 
περιβάλλοντος.  

ΕΙΚΟΝΑ 58 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Α4) 

 

Ο παραπάνω συσχετισµός βρίσκεται σε πλαίσιο συµφωνίας ως προς το αρνητικό πρόσηµο µε τις έρευνες των 
Xie et al. (2011), Tian (2013) και Yang, Li & Cai (2013) όπου η περίπλοκη γραφειοκρατία, οι άκαµπτες 
ακαδηµαϊκές πολιτικές και οι απρόσωπες ακαδηµαϊκές διαδικασίες επιβεβαιώθηκε ότι συµβάλλουν στην 
απογοήτευση των φοιτητών κάνοντας τους να νιώθουν νευρικοί και αγχώδεις οδηγώντας τους σε αρνητικές 
στάσεις και σε συναισθηµατική εξάντληση. Το κοινό σηµείο των προαναφερθεισών ερευνών -όπως 
αναλύθηκαν στην ενότητα 2.11.5- είναι το ψυχοσυναισθηµατικό αιτιακό υπόβαθρο που βρίσκεται πίσω από 
την αντίδραση στην έλλειψη ενηµέρωσης και οργάνωσης και ο αρνητικός συσχετισµός µε τη φοιτητική 
εξουθένωση. Ως προς την ύπαρξη του συσχετισµού και του αρνητικού του πρόσηµου τα δικά µας ευρήµατα 
τα επιβεβαιώνουν. Ως προς το αιτιακό υπόβαθρο διαφοροποιούνται µε εµφανιζόµενο αιτιακό υπόβαθρο τις 
δέσµες αιτιών πίσω από την ακαδηµαϊκή ολοκλήρωση και την αποπροσωποποίηση και όχι από τη 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση. 

Στην Εικόνα 58 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα το επίπεδο της επάρκειας ενηµέρωσης και οργάνωση 
Α4 όπως υπολογίστηκε µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης 
g. Το µέγεθος κάθε κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται 
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αρνητική συσχέτιση της εξουθένωσης µε την επάρκεια ενηµέρωσης και οργάνωση. Επειδή η συσχέτιση δεν 
είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε πολλές (27) µικρές οµάδες. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 9 επιβεβαιώνεται. 

5.9 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (SL1) 

Αναφορικά µε την επίδραση στη φοιτητική εξουθένωση της ικανοποίησης από το συνολικό επίπεδο σπουδών 
η p-τιµή του ελέγχου anova ήταν πολύ µικρότερη από 0,0001 το οποίο αποτελεί σαφή ένδειξη της απόρριψης 
της ερευνητικής υπόθεσης.  

Υπόθεση 9: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την 
ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών (SL1) (απορρίπτεται) 

Το ποσοστό επίδρασης της ικανοποίησης από το συνολικό επίπεδο σπουδών στη µεταβολή του επιπέδου 
της εξουθένωσης ανέρχεται σε 7,30%. Όπως ήταν αναµενόµενο εµφανίζεται αρνητική συσχέτιση όπου η 
άνοδος κατά µία µονάδα στην κλίµακα της ικανοποίησης από τις σπουδές αντιστοιχεί σε µείωση κατά 0,35 
στα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών. 

Από το ιεραρχικό δέντρο προκύπτει ότι στο 38% του πληθυσµού που εκφράζει αρνητικό βαθµό 
ικανοποίησης από τις σπουδές τα επίπεδα εξουθένωσης αυξάνοναι βαθµιαία από 0,4 έως 1,3 µονάδες.  

ΕΙΚΟΝΑ 59 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (SL1) 

 

Εστιάζοντας στη διαµεσολάβηση της επίδρασης της ικανοποίησης από τις σπουδές στη φοιτητική 
εξουθένωση από τον Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι γίνεται κυρίως δια µέσου της δέσµης αιτιών Β2 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τους σπουδές (33,3%) και δευτερευόντως δια µέσου των 
δεσµών αιτιών Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία (12,10%) και Β4 ικανότητα αντίληψης 
των συναισθηµάτων των άλλων. Σε αντίθεση µε τον παράγοντα επάρκεια και οργάνωση σπουδών ο 
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παράγοντας ικανοποίησης από το συνολικό επίπεδο σπουδών επιδρά στην εξουθένωση των φοιτητών όχι 
µόνο µέσω των αιτιών της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και δια µέσου του Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος 
για σπουδές και απουσία ο οποίος περιλαµβάνεται στο αιτιακό φάσµα της ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης.  

ΕΙΚΟΝΑ 60 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (SL1) 

 

Στην Εικόνα 60 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα το επίπεδο της ικανοποίησης από τις σπουδές (SL1) 
όπως υπολογίστηκε µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. 
Το µέγεθος κάθε κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται 
αρνητική συσχέτιση της εξουθένωσης µε την ικανοποίηση από τις σπουδές. Επειδή η συσχέτιση δεν είναι 
ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε αρκετές (19) µικρές οµάδες. 

Ο συσχετισµός που βρέθηκε στη δική µας έρευνα όσο και το αρνητικό του πρόσηµο είναι σε συµφωνία µε 
την έρευνα των Capri et al. (2012), Duque (2011), Costa et al. (2012) και Grund & Fries (2014) -όπως 
αναλύθηκαν στην ενότητα 2.11.5- όπου ανέκυψε ότι η ικανοποίηση των φοιτητών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο 
συσχετίζεται µε την εξασθένιση της εξουθένωσης τους και την ισχυροποίηση της συνολικής τους ευηµερίας. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 10 επιβεβαιώνεται. 

5.10 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (SL2) 

Εξετάζοντας την επίδραση της ικανοποίησης των φοιτητών από το επίπεδο λειτουργιών -υπηρεσίες 
γραµµατείας κ.α.- στη φοιτητική εξουθένωση ο έλεγχος anova έδωσε p-τιµή πολύ µικρότερη από 0,0001 το 
οποίο µας οδηγεί στην απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης. 

Υπόθεση 10: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την 
ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών (SL2) (απορρίπτεται) 
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Το ποσοστό επίδρασης της ικανοποίησης από το επίπεδο λειτουργιών (SL2) στη µεταβολή των επιπέδων 
εξουθένωσης των φοιτητών είναι 2,80% εµφανίζοντας αρνητική συσχέτιση, δηλαδή κάθε µονάδα αύξησης 
του επιπέδου ικανοποίησης αντιστοιχεί σε µείωση κατά 0,23 στα µέσα επίπεδα εξουθένωσης.  

ΕΙΚΟΝΑ 61 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (SL2) 

 

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης παρατηρούµε ότι υψηλό βαθµό εξουθένωσης εµφανίζεται στο 2% 
του πληθυσµού που έχουν αρνητικά επίπεδα ικανοποίησης (SL2 < - 2.1). Αναφορικά µε τη διαµεσολάβηση 
της επίδρασης της ικανοποίησης από το επίπεδο των λειτουργιών στη φοιτητική εξουθένωση από τον Πίνακα 
9 παρατηρούµε ότι γίνεται δια µέσου της δέσµης αιτιών Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από 
τις σπουδές (19,50%) και Β4 ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων (14,10%), δηλαδή µέσω 
των κοινών αιτιών της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης. Το γεγονός ότι παρατηρούµε τη δέσµη αιτιών της 
ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης να εµφανίζεται µε επαναληπτικότητα ως υπόβαθρο των φοιτητικών στάσεων 
µπορεί να ερµηνευτεί αν αναλογιστούµε τη σηµαντικότητα απόκτησης του πτυχίου για τη ζωή του φοιτητή 
και τη βαρύτητα του εν λόγω στόχου στο µυαλό του.  
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ΕΙΚΟΝΑ 62 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (SL2) 

 

Στην Εικόνα 62 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα η ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών (SL2) όπως 
υπολογίστηκε µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. Το 
µέγεθος κάθε κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται 
αρνητική συσχέτιση της εξουθένωσης µε την ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών. Επειδή η συσχέτιση 
δεν είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε αρκετές (14) µικρές οµάδες. 

Ο αρνητικός συσχετισµός που βρέθηκε στη δική µας έρευνα είναι σε συµφωνία µε τις έρευνες των Duque 
(2014) και Douglas, Douglas & Barnes (2006) -όπως αναλύθηκαν στις ενότητες 2.11.3.5 και 2.11.5 - όπου 
αναδεικνύουν την ύπαρξη του συσχετισµού ανάµεσα στη φοιτητική εξουθένωση και την ικανοποίηση από το 
επίπεδο λειτουργιών, την ποιότητα διδασκαλίας µαθηµάτων, τη δοµή του προγράµµατος σπουδών, τη 
γραµµατειακή υποστήριξη και την ικανοποίηση από τις διαλέξεις.  

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 11 επιβεβαιώνεται. 

5.11 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Αναφορικά µε την επίδραση του έτους σπουδών φοίτησης στην εξουθένωση των φοιτητών από τον έλεγχο 
anova προέκυψε p-τιµή πολύ µικρότερη από 0,0001 εποµένως απορρίπτεται η ερευνητική υπόθεση µη 
επίδρασης.  

Υπόθεση 11: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από το έτος 
σπουδών φοίτησης (απορρίπτεται) 

 



 

  
 204 

 

      

Το ποσοστό επίδρασης του έτους σπουδών στη µεταβολή του επιπέδου της εξουθένωσης βρέθηκε να είναι 
4,40%. Τα επίπεδα εξουθένωσης ανά έτος σπουδών παρουσιάζονται στον Πίνακα 17 και στην Εικόνα 36 της 
υποενότητας 4.5.  

Αξιοσηµείωτο εύρηµα είναι ότι εµφανίζεται θετικός συσχετισµός κατά τα πρώτα έτη σπουδών µε κορύφωση 
στο προτελευταίο έτος ενώ στα επόµενα υπάρχει µικρή κάµψη της εξουθένωσης.  

ΕΙΚΟΝΑ 63 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης όπου για το 18% του πληθυσµού που 
βρίσκεται σε προτελευταίο έτος σπουδών τα µέσα επίπεδα της εξουθένωσης είναι 5,8.  

Το έτος σπουδών ως παράγοντας επίδρασης στη φοιτητική εξουθένωση σύµφωνα µε τον Πίνακα 9 
διαµεσολαβεί την επίδραση αυτή δια µέσου της δέσµης αιτιών Β1 σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση (5,70%), Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές (5,10%) και Β5 έλλειψη 
ενδιαφέροντος για σπουδές (4,90%). Η βάση της ερµηνείας εννοιολογικά έχει έρεισµα στη λογική ότι κάθε 
έτος σπουδών φοίτησης είναι συνυφασµένο µε διαφορετικό είδος και βαθµό απαιτήσεων οπότε και µε 
διαφορετικό βαθµό πίεσης σε ψυχοσυναισθηµατικό επίπεδο για το φοιτητή αλλά και σε επίπεδο επίτευξης 
των ακαδηµαϊκών του στόχων. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας επιπλέον προβληµατισµός αναφορικά µε την επίδραση του έτους σπουδών 
ή και της ηλικίας των φοιτητών στη φοιτητική εξουθένωση που εδράζει στο γεγονός ότι και τα δύο αυξάνονται 
παράλληλα. Στην έρευνα µας υπήρχε ερώτηση για το έτος σπουδών αλλά και ερώτηση για το έτος γέννησης. 
Από τον έλεγχο anova αναφορικά µε την επίδραση του έτους γέννησης δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντική 
κύρια επίδραση. Αλλά όταν συνδυάστηκε µε το έτος σπουδών εµφάνισε στατιστικά σηµαντική 
αλληλεπίδραση (p-τιµή πολύ µικρότερη από 0,0001) δηλαδή ο συνδυασµός έτους σπουδών µε την ηλικία 
του φοιτητή δηµιουργεί διαφοροποιήσεις στη φοιτητική εξουθένωση.  
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ΕΙΚΟΝΑ 64 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΤΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης προκύπτει ότι η αλληλεπίδραση έτους σπουδών και ηλικίας οδηγεί 
σε αυξηµένα επίπεδα εξουθένωσης (6,6) στους φοιτητές του 1ου έτους και τους επί πτυχίω φοιτητές. Μία 
ερµηνεία που µπορεί να δοθεί για αυτό είναι ότι το 1ο έτος σπουδών όσο και τα επί πτυχίω έτη ενέχουν 
χαρακτηριστικά ιδιαίτερα στη ζωή του φοιτητή όπως η µεταβατική περίοδος φοίτησης και αντίστοιχα η 
απόκτηση του πτυχίου ως επίτευξη του ακαδηµαϊκού στόχου.  

Σε ότι αφορά τη συνεισφορά του ευρήµατος της ηλικίας έρχεται να προσθέσει στον προβληµατισµό γύρω 
από το συγκεκριµένο συσχετισµό καθώς στην έρευνα των Parker et al. (2006) και Costa et al. (2002) δεν 
βρέθηκε επίδραση της ηλικίας στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης.  

Σε αντίθεση µε τη βιβλιογραφία όπου υποστηρίζεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές είναι πιο επιρρεπείς στη 
συναισθηµατική εξάντληση, Cordes & Doughertty (2003), Michalek et al. (2013), Cecil et al. (2014), και µε 
έρευνες όπου τα επίπεδα εξουθένωσης κατά το 1ο έτος σπουδών είναι υψηλότερα από αυτά των επόµενων 
ετών (Parker et al. 2006, Cecil et al. 2014) -όπως περιγράφηκαν στην ενότητα 2.11.2.3- και σε σύγκριση µε 
έρευνες όπως Ghali & Awooda (2013) όπου δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους φοιτητές 
ανάµεσα στο προτελευταίο και τελευταίο έτος σπουδών τους, τα ευρήµατα της παρούσης έρευνας 
υποστηρίζουν ότι παρατηρείται αύξουσα πορεία των επιπέδων της εξουθένωσης των φοιτητών συν το χρόνο. 
Την αύξουσα αυτή πορεία επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. Συγκεκριµένα στις έρευνες των 
Galan et al. (2011), El-Masry et al. (2013), Salmela-Aro & Read (2017), Muzafar et al. (2015), Moreira & 
Furegato (2013), Pagnin et al. (2013) διαπιστώθηκε αύξηση της εξουθένωσης των φοιτητών µε την πάροδο 
των ετών φοίτησης. Ωστόσο, βάσει των δικών µας αποτελεσµάτων εντοπίστηκε ειδικά ότι η σταδιακή αύξηση 
της εξουθένωσης κορυφώνεται στο προτελευταίο έτος σπουδών παρουσιάζοντας όµως κάµψη στο τελευταίο 
έτος σπουδών.  

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 12 επιβεβαιώνεται. 
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5.12 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Από τον έλεγχο anova αναφορικά µε το αν η σχολή φοίτησης δηµιουργεί διαφορές στα επίπεδα εξουθένωσης 
των φοιτητών η p-τιµή ήταν πολύ µικρότερη από 0,0001 που οδηγεί στην απόρριψη της ερευνητικής 
υπόθεσης.  

Υπόθεση 12: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από τη σχολή 
φοίτησης (απορρίπτεται) 

 

Τα στοχεία της µονοµεταβλητής ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 16 και στην Εικόνα 35 της 
υποενότητας 4.5. Η επίδραση της σχολής στη µεταβολή των επιπέδων εξουθένωσης είναι 3,5% το οποίο 
διαµεσολαβείται µε παρόµοιο τρόπο δια µέσου όλων των δεσµών αιτιών του συνδρόµου.  

Τα µεγαλύτερα επίπεδα εξουθένωσης παρουσιάστηκαν στους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής (5,65) και 
τα µικρότερα στη Σχολή Υγείας (4,95) ενώ ο µέσος όρος για το Πανεπιστήµιο Πατρών είναι 5,41. Όσον 
αφορά την Πολυτεχνική Σχολή το ερευνητικό µας πόρισµα παραπέµπει στην έρευνα των Salmela-Aro & 
Read (2017) όπου διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές των πολυτεχνείων εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα κυνισµού 
ενώ οι φοιτητές στο πανεπιστήµιο υψηλότερα επίπεδα ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης ενώ δεν έδειξαν στατιστικά 
σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών του πανεπιστηµίου µε εκείνα των 
φοιτητών του πολυτεχνείου. Αναφορικά µε τα επίπεδα εξουθένωσης στη Σχολή Υγείας έρευνες όπως 
ενδεικτικά των Muzafar et al. (2015), Dyrbye et al. (2006), Mazurkiewicz et al. (2012) υποστηρίζουν τον 
υψηλό βαθµό εξουθένωσης στους φοιτητές ιατρικής.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας αναφορικά µε τη σχολή φοίτησης µας προκάλεσε έκπληξη καθώς η 
φοίτηση σε σχολές υγείας είναι στενά συνυφασµένη µε υψηλά επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών της. 
Ωστόσο η ερµηνεία που µπορούµε να δώσουµε στην παρούσα φάση για αυτό το απρόσµενο αποτέλεσµα 
είναι ότι η εστίαση στη συγκριτική µελέτη της εξουθένωσης των φοιτητών ανάµεσα σε σχολές και τµήµατα 
είναι σηµαντική.   

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 13 επιβεβαιώνεται. 

5.13 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Αναφορικά µε την επίδραση του Τµήµατος στην εξουθένωση των φοιτητών ο έλεγχος anova έδωσε p-τιµή 
πολύ µικρότερη από 0,0001 εποµένως απορρίπτεται η υπόθεση της µη επίδρασης. 

Υπόθεση 13: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από το τµήµα 
φοίτησης (απορρίπτεται) 

 

Το ποσοστό επίδρασης του τµήµατος φοίτησης στην εξουθένωση των φοιτητών ανέρχεται σε 8,0%. Στον 
Πίνακα 16 της υποενότητας 4.5 αναφέρονται στοιχεία µονοµεταβλητής ανάλυσης για κάθε Τµήµα του 
Πανεπιστηµίου Πατρών.  

Εξετάζοντας τη διαµεσολάβηση της επίδρασης του τµήµατος στη φοιτητική εξουθένωση παρατηρούµε ότι 
αυτή εµφανίζεται µέσω της δέσµης αιτιών των παραγόντων Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση 
από τις σπουδές (12,20%), Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία (10,80%), Β6 δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους (10,60%) και Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές – κυνισµός (10,50%).  
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ΕΙΚΟΝΑ 65 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ANA ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 66 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
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Εστιάζοντας στο ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης διαπιστώνουµε ότι τον υψηλότερο µέσο όρο (6,0) 
εξουθένωσης εµφανίζουν τα τµήµατα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (TDPFP), 
Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (TDPPN), Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (THMTY), Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (TMAM) και Φυσικής 
(TPHYS) ενώ το µικρότερο (4,9) στα τµήµατα Επιστηµών της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (TEAPH), 
Επιστήµης των Υλικών (ΤΕΥ), Φαρµακευτικής (TFAR), Ιατρικής (TIAT) και Χηµικών Μηχανικών (TXM).  

Στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι η αυξηµένη έρευνα που έχει γίνει για τα ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα έχει 
ωθήσει τους ερευνητές που µελετούν τη φοιτητική εξουθένωση να εστιάσουν στα αντίστοιχα τµήµατα. Όπως 
προκύπτει από τη διατριβή η επίδραση του τµήµατος στη φοιτητική εξουθένωση διαµεσολαβείται µέσω των 
δεσµών αιτιών που έχουν κυρίως να κάνουν µε το στόχο του πτυχίου και εποµένως το ενδεχόµενο εστίασης 
στο στόχο του φοιτητή και στις παραµέτρους του στόχου πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς σε συνάρτηση µε 
τη φοιτητική εξουθένωση. Εποµένως, στο πλαίσιο µελλοντικής έρευνας έµφαση πρέπει να δοθεί σε όλα τα 
τµήµατα ιδιαίτερα της πολυτεχνικής σχολής που προκύπτει από την δική µας έρευνα ότι εµφανίζει 
υψηλότερο µέσο βαθµό εξουθένωσης. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 14 επιβεβαιώνεται. 

5.14 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο anova µε p-τιµή πολύ µικρότερη από 0,0001 η σειρά προτίµησης που είχε 
στο µηχανογραφικό το τµήµα φοίτησης διαφοροποιεί τα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών. Εποµένως, η 
υπόθεση απορρίπτεται. 

Υπόθεση 14:  Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από τη σειρά 
προτίµησης που είχε στο µηχανογραφικό το τµήµα φοίτησης (απορρίπτεται) 

 

Το ποσοστό επίδρασης της σειράς προτίµησης στη µεταβολή της εξουθένωσης των φοιτητών είναι 2,0%. Ο 
συσχετισµός είναι αρνητικός δηλαδή όσο µεγαλώνει η σειρά προτίµησης τόσο προκύπτει µικρή αύξηση 
(0,05) στο επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών. Για τους φοιτητές όµως που έχουν µπει σε τµήµα που ήταν 
κάτω από την τρίτη προτίµηση τους η διαφορά στο επίπεδο εξουθένωσης αυξάνεται απότοµα κατά 0,5.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
mean  sd  median  min  max  range  skew  kurtosis

  
Σε ποια σειρά στο µηχανογραφικό 
δελτίο ήταν η σχολή που φοιτάτε 

5.41 1.19 5.45 2.54 10.43 7.89 0.28 0.59 

Α1 1η  5.31 1.22 5.41 2.54 10.43 7.89 0.31 0.68 
Α2 2η  5.38 1.07 5.26 2.97 10.43 7.46 0.95 2.29 
Α3 3η 5.49 1.06 5.52 3.21 8.46 5.25 0.17 0.30 
Α4 Δεν ήταν στις 3 πρώτες επιλογές 
µου 

5.83 1.21 5.93 2.63 8.22 5.59 -0.31 -0.35 
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ΕΙΚΟΝΑ 67 ΘΗΚΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγούµαστε από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης όπου το ποσοστό αυτών των 
φοιτητών είναι 12% και ο µέσος όρος εξουθένωσης 5,8.  

ΕΙΚΟΝΑ 68 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Εστιάζοντας στη διαµεσολάβηση της επίδρασης της σειράς προτίµησης στην εξουθένωση των φοιτητών 
παρατηρούµε από τον Πίνακα 9 ότι γίνεται κυρίως µέσω της δέσµης αιτιών Β7 αποπροσωποποίησης και Β3 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός. Το ερµηνευτικό πλαίσιο που θα µπορούσε να αποδοθεί 
στο συγκεκριµένο συσχετισµό έχει ως κεντρικό άξονα την υπόθεση ότι αφού ο φοιτητής δε παρακολουθεί το 
αντικείµενο που θα ήθελε, το ενδιαφέρον εκ µέρους του δεν αναµένεται να είναι το ίδιο τόσο απέναντι στο 
πτυχίο του όσο και απέναντι στους συµφοιτητές και καθηγητές του που συµµετέχουν στο πτυχίο του. 

Ωστόσο στην έρευνα των Ghali & Awooda (2013) δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές επίδρασης 
στα δοµικά στοιχεία της εξουθένωσης ανάµεσα στους φοιτητές που η σχολή φοίτησης ήταν η 1η τους επιλογή 
και σε αυτούς των οποίων δεν ήταν η 1η τους επιλογή.  
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Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 15 επιβεβαιώνεται. 

5.15 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΙ1) 

Αναφορικά µε τον έλεγχο anova προκειµένου να διαπιστωθεί αν η ικανότητα αυτοέλεγχου (ΕΙ1) επηρεάζει 
ως παράγοντας τα επίπεδα της φοιτητικής εξουθένωσης η αντίστοιχη p-τιµή βρέθηκε πολύ µικρότερη από 
0,0001 και εποµένως η ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται. 

Υπόθεση 15: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την ικανότητα 
αυτοέλεγχου (ΕΙ1) (απορρίπτεται) 

 

Το αντίστοιχο ποσοστό επίδρασης της ικανότητας αυτοέλεγχου στη µεταβολή του συνδρόµου της 
εξουθένωσης των φοιτητών είναι 7,90%. Η ικανότητα αυτοέλεγχου παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση µε τη 
φοιτητική εξουθένωση. Συγκεκριµένα, η αύξηση κατά µία µονάδα της ικανότητας αυτοέλεγχου αντιστοιχεί 
µε µείωση κατά 0,37 στο µέσο όρο της εξουθένωσης. 

ΕΙΚΟΝΑ 69 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΙ1) 

 

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης προκύπτει ότι χαµηλά -αρνητικά- επίπεδα ικανότητας 
αυτοέλεγχου σχετίζονται µε ελαφρά αυξηµένες τιµές στο επίπεδο της εξουθένωσης.  

Αναφορικά µε τη διαµεσολάβηση της επίδρασης του αυτοελέγχου στη φοιτητική εξουθένωση διαπιστώθηκε 
ότι πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της δέσµης αιτιών Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές (33,0%). Αυτό µας δείχνει ότι οι φοιτητές που έχουν αυτοέλεγχο ακόµα και αν οι συνθήκες είναι 
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αντίξοες ως προς την αίσθησή τους περί αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές τους 
συνεχίζουν και τα καταφέρνουν. 

ΕΙΚΟΝΑ 70 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στην Εικόνα 70 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα η ικανότητα αυτοελέγχου (ΕΙ1) όπως υπολογίστηκε µε 
τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. Το µέγεθος κάθε 
κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται αρνητική συσχέτιση 
της εξουθένωσης µε την ικανότητα αυτοελέγχου. Επειδή η συσχέτιση δεν είναι ισχυρή η συσταδοποίηση 
οδηγεί σε αρκετές (29) µικρές οµάδες. 

Αυτό µας θυµίζει την έρευνα των Por et al. (2011) όπου υπογραµµίστηκε ότι τα αυξηµένα επίπεδα 
αυτοέλεγχου λειτουργούν υποστηρικτικά στους φοιτητές στο πλαίσιο της στρατηγικής αντιµετώπισης των 
αναχωµάτων στην ευηµερία τους. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 16 επιβεβαιώνεται. 

5.16 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ (ΕΙ2) 

Σχετικά µε την επίδραση της δυσκολίας ενσυναίσθησης (ΕΙ2) στη φοιτητική εξουθένωση ο έλεγχος anova 
έδωσε p-τιµή πολύ µικρότερη από 0,0001. Εποµένως η ερευνητική υπόθεση απορρίπτεται. 

Υπόθεση 16: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από τη δυσκολία 
ενσυναίσθησης (ΕΙ2) (απορρίπτεται) 
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Το ποσοστό επίδρασης της δυσκολίας ενσυναίσθησης στη µεταβολή της φοιτητικής εξουθένωσης ανέρχεται 
σε 14,60% έχοντας θετική συσχέτιση µε αυτήν. Δηλαδή, αύξηση στη δυσκολία ενσυναίσθησης κατά µία 
µονάδα θα οδηγήσει σε αύξηση της εξουθένωσης κατά 0,52 και αντίστροφα.  

ΕΙΚΟΝΑ 71 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ (ΕΙ2) 
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ΕΙΚΟΝΑ 72 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 

 

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης προκύπτει ότι στο 9% του φοιτητικού πληθυσµού που έχει επίπεδα 
δυσκολίας ενσυναίσθησης πάνω από τιµή 1,3 ο µέσος όρος εξουθένωσης είναι 6,7. 

Η διαµεσολάβηση της επίδρασης της δυσκολίας ενσυναίσθησης στη φοιτητική εξουθένωση γίνεται µέσω της 
δέσµης αιτιών των Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους (11,50%), Β3 έλλειψη ενδιαφέροντος για τους 
άλλους -κυνισµός (10,30%) και Β7 αποπροσωποποίηση (10,30%). Η εννοιολογική ερµηνεία του 
αναδυόµενου συσχετισµού έγκειται ενδεχοµένως στη λογική αλληλουχία αλληλεπιδράσεων µε την έννοια ότι 
οι φοιτητές που υπολείπονται της ικανότητας να συνεργάζονται µε τους άλλους στο ακαδηµαϊκό τους 
περιβάλλον αντανακλούν συµπεριφορά που θυµίζει απρόσωπη και χωρίς ενδιαφέρον αντιµετώπιση των 
άλλων.  

Στην Εικόνα 72 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα η δυσκολία ενσυναίσθησης (ΕΙ2) όπως υπολογίστηκε 
µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. Το µέγεθος κάθε 
κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται θετική συσχέτιση της 
εξουθένωσης µε τη δυσκολία ενσυναίσθησης. Επειδή η συσχέτιση δεν είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί 
σε αρκετές (14) µικρές οµάδες. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 17 επιβεβαιώνεται. 

5.17 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΕΙ3) 

Αναφορικά µε την επίδραση της έλλειψης συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (EI3) στη φοιτητική 
εξουθένωση ο έλεγχος anova έδωσε p-τιµή µικρότερη από 0,0001 που οδηγεί στην απόρριψη της 
ερευνητικής υπόθεσης. 
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Υπόθεση 17: Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ίδια ανεξάρτητα από την έλλειψη 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (ΕΙ3) (απορρίπτεται) 

Το ποσοστό επίδρασης της έλλειψης συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού στη µεταβολή της εξουθένωσης 
των φοιτητών ανέρχεται σε 17,20% παρουσιάζοντας θετική συσχέτιση µε την εξουθένωση. Συγκεκριµένα, η 
αύξηση κατά µία µονάδα του επιπέδου έλλειψης συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού οδηγεί σε αύξηση του 
επιπέδου εξουθένωσης κατά 0,59 µονάδες.  

ΕΙΚΟΝΑ 73 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΕΙ3) 

 

Από το ιεραρχικό δέντρο παλινδρόµησης προκύπτει ότι στο 6% του πληθυσµού που έχει επίπεδα έλλειψης 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού µεγαλύτερα από 1,5 ο µέσος βαθµός εξουθένωσης είναι 6,2.  

Αναφορικά µε τη διαµεσολάβηση της επίδρασης της έλλειψης συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού στη 
φοιτητική εξουθένωση από τον Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι γίνεται δια µέσου της δέσµης αιτιών Β5 έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τις σπουδές (15,60%), Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους (15,60%), Β7 
αποπροσωποποίηση (10,70%) και Β1 σωµατική-ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση (9,80%). Η εννοιολογική 
ερµηνεία που θα µπορούσε να αποδοθεί είναι ότι οι φοιτητές που υπολείπονται συναισθηµατικού 
αυτοπροσδιορισµού έχουν αυτό ως αιτιακό υπόβαθρο πίσω από τη δυσκολία συνεργασίας τους µε τους 
συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους, από τη ψυχοσυναισθηµατική τους κούραση καθώς δυσκολεύονται 
να εκφράσουν αυτό που νιώθουν και πίσω από την απρόσωπη στάση που επιδεικνύουν προς τους υπόλοιπους 
παράγοντες του ακαδηµαϊκού τους περιβάλλοντος καθώς δυσκολεύονται πρωτίστως να αναγνωρίσουν τι 
ακριβώς νιώθουν οι ίδιοι.  
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ΕΙΚΟΝΑ 74 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Στην Εικόνα 74 απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα η έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού (ΕΙ3) 
όπως υπολογίστηκε µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων και στον κάθετο άξονα το επίπεδο εξουθένωσης g. 
Το µέγεθος κάθε κουκίδας είναι ανάλογο του επίπεδου της εξουθένωσης. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται 
θετική συσχέτιση της εξουθένωσης µε την έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού. Επειδή η 
συσχέτιση δεν είναι ισχυρή η συσταδοποίηση οδηγεί σε αρκετές (19) µικρές οµάδες. 

Εποµένως, η Ερευνητική Υπόθεση 18 επιβεβαιώνεται. 

5.18 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µία παρουσίαση του επιπέδου εξουθένωσης των φοιτητών του Πανεπιστηµίου 
Πατρών τόσο συνολικά όσο και ανά δέσµη αιτιών. Για λόγους συγκρισιµότητας οι τιµές έχουν 
κανονικοποιηθεί. Εποµένως, ο µέσος όρος εκφράζεται από το µηδέν, τα υψηλά επίπεδα εκφράζονται 
προοδευτικά από τις θετικές τιµές και αντιστοίχως τα χαµηλά επίπεδα από τις αρνητικές τιµές.  

5.18.1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g):  το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής είναι αρκετά 
πάνω από το µέσο όρο δίνοντας στη σχολή το µεγαλύτερο µέσο όρο εξουθένωσης στο Πανεπιστήµιο 
Πατρών. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): εστιάζοντας στις δέσµες αιτιών της 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης παρατηρούµε ότι και οι τρεις εµφανίζουν µέση τιµή µεγαλύτερη από το 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου. Συγκριτικά τα µεγαλύτερα επίπεδα παρατηρούνται στους παράγοντες Β1 
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σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και Β6 έλλειψης συνεργασίας µε τους άλλους και τα µικρότερα 
στον παράγοντα Β5 της έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης είναι στο µέσο 
όρο του πανεπιστηµίου καταγράφοντας ελαφρά θετικές τιµές στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων 
των άλλων και ελαφρά αρνητικές τιµές στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): το επίπεδο ψυχικής απόστασης είναι αυξηµένο καταγράφοντας 
υψηλές µέσες τιµές στο επίπεδο κυνισµού και λίγο µικρότερες από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου στο 
επίπεδο αποπροσωποποίησης.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 75 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

5.18.1.1 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι αρκετά παραπάνω 
από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου εξαιτίας κυρίως της σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και 
της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµό. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
είναι αρκετά υψηλό κυρίως λόγω των υψηλών επιπέδων της δέσµης αιτιών της σωµατικής – 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και δευτερευόντως λόγω της δέσµης αιτιών δυσκολίας συνεργασίας µε 
τους άλλους. 
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Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των φοιτητών είναι 
θετικό παρουσιάζοντας θετικές τιµές τόσο στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων όσο και 
της αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): στο επίπεδο της ψυχικής απόστασης οι φοιτητές του τµήµατος 
παρουσιάζουν ελαφρά θετικές τιµές στα επίπεδα του κυνισµου και αρνητικές στα επίπεδα 
αποπροσωποποίησης τα οποία συνολικά µειώνουν το επίπεδο κάτω από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου. 

ΕΙΚΟΝΑ 76 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

5.18.1.2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): τα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι ιδιαίτερα υψηλά 
έχοντας το µεγαλύτερο µέσο όρο στο πανεπιστήµιο εξαιτίας κυρίως των επιπέδων σωµατικής – 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): τα επίπεδα σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης είναι πολύ υψηλά ενώ αντίθετα οι παράγοντες δυσκολίας συνεργασίας µε τους άλλους και έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τους άλλους είναι κάτω από το µέσο όρο.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο της αίσθησης αποτελεσµατικότητας από τις 
σπουδές είναι κάτω από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου ενώ η ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των 
άλλων πάνω από το µέσο όρο.   

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): οι τιµές στα επίπεδα ψυχικής απόστασης είναι υψηλές κυρίως λόγω  
των υψηλών τιµών της αποπροσωποποίησης και λιγότερο λόγω των θετικών τιµών της έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τους άλλους.  
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ΕΙΚΟΝΑ 77 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

5.18.1.3 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): τα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι αρκετά υψηλά λόγω 
των υψηλών τιµών στο επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και ψυχικής απόστασης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): στη διάσταση της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης οι υψηλές τιµές των φοιτητών του τµήµατος καταγράφονται περισσότερο στη δυσκολία 
συνεργασίας µε τους άλλους και λιγότερο  στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): όσον αφορά στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν χαµηλές µέσες τιµές τόσο στην αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές όσο και στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε τα επίπεδα ψυχικής απόστασης οι φοιτητές του 
τµήµατος εµφανίζουν υψηλές τιµές στα επίπεδα της έλλειψης ενδιαφέροντος για τις σπυδές - κυνισµού και 
ελαφρά θετικές τιµές στα επίπεδα της αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 78 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

 

5.18.1.4 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι ελαφρά µεγαλύτερο 
από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου λόγω των τιµών της σωµατικής – ψυχοσυναισθηµατικής εξουθένωσης, 
και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός.   

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε τα επίπεδα ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν σχετικά υψηλές τιµές στο επίπεδο σωµατικής -
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και χαµηλές τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης είναι πάνω από το 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου εµφανίζοντας θετικές τιµές στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση 
από τις σπουδές και γύρω από το µέσο όρο στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): στο επίπεδο ψυχικής απόστασης οι φοιτητές εµφανίζουν τιµές 
ελαφρά µεγαλύτερες από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου λόγω των σχετικά µεγάλων τιµών στην έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµός και αρνητικών τιµών στα επίπεδα της αποπροσωποποίησης.  

 

 



 

  
 220 

 

      

ΕΙΚΟΝΑ 79 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

5.18.1.5 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): τα επίπεδα εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι τα δεύτερα 
µεγαλύτερα στο πανεπιστήµιο έχοντας υψηλά επίπεδα τιµών στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές σε 
συνδυασµό µε χαµηλές τιµές στα επίπεδα αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): τα επίπεδα ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
των φοιτητών του τµήµατος είναι υψηλά κυρίως από το επίπεδο τιµών στην έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σπουδές.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των 
φοιτητών του τµήµατος αυτό εµφανίζεται χαµηλό ιδιαίτερα λόγω των χαµηλών επιπέδων αίσθησης 
αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος αυτό εµφανίζεται σχετικά υψηλό ειδικότερα στα επίπεδα της αποπροσωποποίησης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 80 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

5.18.1.6 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι σχετικά υψηλό λόγω 
κυρίως των επιπέδων σωµατικής - ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και των επιπέδων δυσκολίας 
συνεργασίας µε τους άλλους. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν υψηλά 
επίπεδα ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης τα οποία επιβαρύνονται από την αίσθηση δυσκολίας συνεργασίας 
µε τους άλλους.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο αίσθησης αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές των φοιτητών του τµήµατος είναι πάνω από το µέσο όρο του 
πανεπιστηµίου αλλά το επίπεδο ικανότητας αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων είναι σχετικά χαµηλό.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε τη διάσταση της ψυχικής απόστασης εµφανίζει 
θετικές τιµές στα επίπεδα έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµός και αρνητικές τιµές στα επίπεδα 
αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 81 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

5.18.1.7 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι από τα χαµηλότερα 
κατά µέσο όρο στο πανεπιστήµιο έχοντας πολύ χαµηλές τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές σε 
συνδυασµό µε πολύ θετικές τιµές στην αίσθηση αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις 
σπουδές. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
είναι κάτω από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου έχοντας πολύ χαµηλές τιµές στα επίπεδα έλλειψης 
ενδιαφέροντος για σπουδές.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο των τιµών της ακαδηµαϊκής 
ολοκλήρωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι ιδιαίτερα υψηλό κυρίως λόγω της αίσθησης 
αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές και δευτερευόντως λόγω της ικανότητας 
αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): όσον αφορά το επίπεδο ψυχικής απόστασης οι φοιτητές του 
τµήµατος εµφανίζουν πολύ χαµηλές τιµές τόσο στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης όσο και στο επίπεδο 
της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους-κυνισµός.  
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ΕΙΚΟΝΑ 82 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

5.18.2 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): οι φοιτητές της σχολής εµφανίζουν επίπεδα εξουθένωσης χαµηλότερα από το 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών σωµατικής – ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): οι φοιτητές της σχολής εµφανίζουν χαµηλές 
τιµές σωµατικής – ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης ενώ πάνω από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου 
εµφανίζεται στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): οι φοιτητές της σχολής εµφανίζουν χαµηλές τιµές στο 
επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης κυρίως λόγω χαµηλών τιµών στην αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): οι φοιτητές της σχολής εµφανίζουν τιµές γύρω από το µέσο όρο 
του πανεπιστηµίου έχοντας ελαφριά θετικές τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµό και 
αρνητικές τιµές στα επίπεδα αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 83 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

5.18.2.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): σε αντίθεση µε τους φοιτητές της σχολής οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν 
υψηλά επίπεδα εξουθένωσης έχοντας υψηλές τιµές δυσκολίας συνεργασίας µε τους άλλους, πολύ χαµηλά 
επίπεδα αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές και υψηλά επίπεδα έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές τιµές στο επίπεδο δυσκολίας συνεργασίας 
µε τους άλλους και ελαφρά µεγαλύτερες τιµές στους άλλους δύο παράγοντες που συγκροτούν αυτή τη 
διάσταση.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
οι φοιτητές εµφανίζουν χαµηλές τιµές στην αίσθηση αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις 
σπουδές.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο της ψυχικής απόστασης εµφανίζουν 
ιδιαίτερα υψηλές τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους και θετικές τιµές στο επίπεδο της 
αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 84 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

5.18.2.2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος εκφράζει το µέσο όρο των 
φοιτητών του πανεπιστηµίου έχοντας ελαφρά θετικές τιµές στο επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης και αρνητικές τιµές στα επίπεδα της ψυχικής απόστασης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
των φοιτητών του τµήµατος είναι ελαφρώς µεγαλύτερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου κυρίως λόγω 
της σωµατικής - ψυχοσυναισθηµατικής εξάντησης και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τις σπουδές. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης είναι στο µέσο 
όρο του πανεπιστηµίου.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο της ψυχικής απόστασης οι φοιτητές του 
τµήµατος εµφανίζουν αρνητικές τιµές και στις δύο συνιστώσες του δοµικού στοιχείου.  
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ΕΙΚΟΝΑ 85 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

5.18.2.3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν µέσο όρο εξουθένωσης στα χαµηλότερα 
επίπεδα του πανεπιστηµίου έχοντας πολύ χαµηλές τιµές στο επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
και λίγο χαµηλές τιµές στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος εµφανίζεται πολύ χαµηλό εµφανίζοντας πολύ χαµηλές τιµές στο 
επίπεδο δυσκολίας συνεργασίας µε τους άλλους. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
εµφανίζει χαµηλές τιµές σε σχέση µε το µέσο όρο του πανεπιστηµίου που εκφράζεται κυρίως µέσω χαµηλών 
τιµών της ικανότητας αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του τµήµατος είναι 
στο µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 86 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

5.18.2.4 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι χαµηλότερο από το 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου επηρεαζόµενο κυρίως από τα χαµηλά επίπεδα ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο σωµατικής – ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης είναι σχετικά χαµηλό συγκρινόµενο µε το µέσο όρο του πανεπιστηµίου ενώ η αίσθηση έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τις σπουδές και δυσκολίας συνεργασίας ελαφρά παραπάνω από το µέσο όρο του 
πανεπιστηµίου.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των φοιτητών του 
τµήµατος είναι στο µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): το επίπεδο ψυχικής απόστασης είναι ιδιαίτερα χαµηλό κυρίως λόγω 
των χαµηλών τιµών στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 87 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

5.18.3 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών της σχολής εµφανίζεται κάτω από το 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών στο επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης και των υψηλών τιµών αίσθησης αποτελεσµατικότητας από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης εµφανίζεται κάτω από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου έχοντας αρνητικές τιµές και στις τρεις 
συνιστώσες της. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): οι φοιτητές της σχολής εµφανίζουν θετικές τιµές στο 
επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης κυρίως λόγω της αίσθησης  αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): τα επίπεδα ψυχικής απόστασης των φοιτητών της σχολής είναι κάτω 
από το µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου.  
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ΕΙΚΟΝΑ 88 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

5.18.3.1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι από τα χαµηλότερα 
στο πανεπιστήµιο παρουσιάζοντας χαµηλά επίπεδα σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης, υψηλά 
επίπεδα αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές και πολύ χαµηλά επίπεδα 
αποπροσωποποίησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος είναι από τα χαµηλότερα στο πανεπιστήµιο. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε τα επίπεδα της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
είναι πολύ υψηλά κυρίως λόγω της αίσθησης αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): όσον αφορά στο επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος είναι χαµηλό εξαιτίας των χαµηλών τιµών στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 89 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

5.18.3.2 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι λίγο υψηλότερο από 
το µέσο όρο του πανεπιστηµίου κυρίως λόγω του χαµηλού επιπέδου αίσθησης ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
των φοιτητών.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
των φοιτητών του τµήµατος είναι ανάλογο του µέσου όρου στο πανεπιστήµιο εµφανίζοντας υψηλότερες τιµές 
στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους και χαµηλότερες στη σωµατική-ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των 
φοιτητών του τµήµατος εµφανίζει χαµηλές τιµές εξαιτίας κυρίως των χαµηλών επιπέδων αίσθησης 
αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος εµφανίζεται κάτω από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών στο 
επίπεδο έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός. 
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ΕΙΚΟΝΑ 90 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

5.18.3.3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι από τα χαµηλότερα 
στο πανεπιστήµιο έχοντας χαµηλά επίπεδα ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης σε συνδυασµό µε υψηλό 
επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης και χαµηλό επίπεδο ψυχικής απόστασης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος εµφανίζεται χαµηλό κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών στον 
παράγοντας Β1 της σωµατικής – ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν υψηλά επίπεδα 
ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης κυρίως λόγω της αίσθησης αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις 
σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο της ψυχικής απόστασης των φοιτητών 
του τµήµατος εµφανίζεται χαµηλό κυρίως λόγω του χαµηλού επιπέδου αποπροσωποποίησης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 91 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

5.18.3.4 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι χαµηλό σε σχέση µε 
το µέσο όρο του πανεπιστηµίου εξαιτίας κυρίως του υψηλού επιπέδου αίσθησης ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
και των χαµηλών τιµών στο επίπεδο αποπροσωποποίησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος είναι στο µέσο όρο του πανεπιστηµίου έχοντας ελαφρά αυξηµένες 
τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και ελαφρά αρνητικές τιµές στις υπόλοιπες δύο συνιστώσες 
της. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο της αίσθησης ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των 
φοιτητών του τµήµατος είναι αρκετά υψηλό εµφανίζοντας θετικές τιµές τόσο στην αποτελεσµατικότητα και 
την αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές όσο και στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο των τιµών της ψυχικής απόστασης των 
φοιτητών του τµήµατος είναι χαµηλό έχοντας πολύ χαµηλές τιµές στην κλίµακα της αποπροσωποποίησης 
και χαµηλές τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός.  
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ΕΙΚΟΝΑ 92 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

5.18.3.5 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι αρκετά υψηλό 
έχοντας τις µεγαλύτερες τιµές στη σχολή - και 5ο σε όλο το πανεπιστήµιο – έχοντας χαµηλές τιµές στο 
επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης και υψηλές τιµές στο επίπεδο ψυχικής απόστασης.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
των φοιτητών του τµήµατος είναι χαµηλότερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου παρουσιάζοντας χαµηλές 
τιµές κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και δευτερευόντως στη δυσκολία συνεργασίας µε τους 
άλλους. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης είναι 
χαµηλό σε σχέση µε το µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου έχοντας χαµηλές τιµές στο επίπεδο 
αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές και σχετικά χαµηλές στην ικανότητα αντίληψης 
των συναισθηµάτων των άλλων.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): όσον αναφορά το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος εµφανίζεται υψηλό έχοντας πολύ υψηλές τιµές στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης και υψηλές 
τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµό.   
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ΕΙΚΟΝΑ 93 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

5.18.4 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών της σχολής είναι πολύ µικρό εξαιτίας των 
πολύ χαµηλών τιµών του επιπέδου ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης, των χαµηλών τιµών της ψυχικής 
απόστασης και των υψηλών της αίσθησης ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών της σχολής εµφανίζεται χαµηλό έχοντας και τις τρεις συνιστώσες της κάτω από το 
µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των 
φοιτητών της σχολής εµφανίζεται πολύ υψηλό λόγω της αίσθησης αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών της 
σχολής εµφανίζεται αρκετά χαµηλό σε σχέση µε τον µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου έχοντας 
χαµηλές τιµές κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους και δευτερευόντως στο επίπεδο τιµών της 
αποπροσωποποίησης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 94 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

5.18.4.1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι αρκετά χαµηλό 
κυρίως λόγω των υψηλών τιµών στο επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης σε συνδυασµό µε χαµηλές τιµές 
των επιπέδων ψυχικής απόστασης και ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο τιµών της 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος είναι χαµηλό κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών 
στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και δευτερευόντως λόγω χαµηλών τιµών στο επίπεδο δυσκολίας 
συνεργασίας µε τους άλλους. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): όσον αφορά στο επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των 
φοιτητών του τµήµατος είναι υψηλό λόγω των υψηλών τιµών στην αίσθηση αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος εµφανίζεται πολύ χαµηλό έχοντας χαµηλές τιµές στο επίπεδο τιµών της έλλειψης ενδιαφέροντος 
για σπουδές-κυνισµός. 
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ΕΙΚΟΝΑ 95 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

5.18.4.2 ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι το µικρότερο στο 
πανεπιστήµιο παρουσιάζοντας πολύ υψηλές τιµές ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης σε συνδυασµό µε πολύ 
χαµηλές τιµές στο επίπεδο ψυχικής απόστασης και χαµηλές τιµές στο επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος εµφανίζεται χαµηλή έχοντας κυρίως χαµηλές τιµές στα επίπεδα 
έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές και δευτερευόντως στις άλλες δύο συνιστώσες της. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των 
φοιτητών του τµήµατος εµφανίζεται πολύ υψηλό εξαιτίας της αίσθησης αποτελεσµατικότητας και 
αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): όσον αφορά το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος εµφανίζει πολύ χαµηλές τιµές λόγω των πολύ χαµηλών τιµών στο επίπεδο έλλειψης ενδιαφέροντος 
για τους άλλους – κυνισµό. 
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ΕΙΚΟΝΑ 96 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

 

5.18.5 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών της σχολής είναι λίγο παραπάνω από το 
µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου κυρίως λόγω των τιµών του επιπέδου της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών της σχολής είναι λίγο πάνω από το µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου 
εκφρασµένο µε ελαφρά θετικές τιµές στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους και ελαφρά αρνητικές τιµές 
στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
οι φοιτητές της σχολής έχουν τιµές στο µέσο όρο του πανεπιστηµίου. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο της ψυχικής απόστασης οι φοιτητές της 
σχολής έχουν τιµές στο µέσο όρο του πανεπιστηµίου, επίσης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 97 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

5.18.5.1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι λίγο παραπάνω από 
το µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου εµφανίζοντας µικρές θετικές αποκλίσεις και στις τρεις 
διαστάσεις της φοιτητικής εξουθένωσης.  

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος είναι λίγο πάνω από το µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου 
έχοντας ελαφρά θετικές τιµές στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους και ελαφρά αρνητικές τιµές στην 
έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
οι φοιτητές του τµήµατος έχουν τιµές στο µέσο όρο του πανεπιστηµίου. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): οµοίως, αναφορικά µε το επίπεδο της ψυχικής απόστασης οι 
φοιτητές του τµήµατος έχουν τιµές στο µέσο όρο του πανεπιστηµίου.  
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ΕΙΚΟΝΑ 98 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

5.18.5.2 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι στο µέσο όρο του 
πανεπιστηµίου παρουσιάζοντας αρνητική µετατόπιση στον τοµέα της ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης και 
της ψυχικής απόστασης και θετική µετατόπιση στην ακαδηµαϊκή ολοκλήρωση. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): το επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης είναι ελαφρά µικρότερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου έχοντας ελαφρά µικρότερες τιµές 
στο επίπεδο του παράγοντα Β1 της σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
εµφανίζεται µεγαλύτερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου κυρίως εξαιτίας της ικανότητας αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων και δευτερευόντως από την αίσθηση αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης 
από τις σπουδές.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): το επίπεδο των φοιτητών του τµήµατος είναι ελαφρά χαµηλότερο 
από το µέσο όρο έχοντας χαµηλές τιµές στο επίπεδο έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους και ελαφρά 
υψηλές τιµές στο επίπεδο αποπροσωποποίησης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 99 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 

 

5.18.5.3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι µικρότερο από το 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου χαµηλές τιµές στον τοµέα της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης, της ψυχικής 
απόστασης και της ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): τα επίπεδα ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης 
των φοιτητών του τµήµατος είναι ελαφρά µικρότερα από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου έχοντας χαµηλές 
τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και ελαφρά θετικές τιµές στον παράγοντα Β1 σωµατικής-
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των φοιτητών του 
τµήµατος είναι χαµηλότερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου εξαιτίας κυρίως των χαµηλών τιµών της 
αίσθησης αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του τµήµατος είναι 
χαµηλότερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου παρουσιάζοντας χαµηλές τιµές τόσο στο επίπεδο της 
έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους όσο και στο επίπεδο της αποπροσωποποίησης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 100 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

5.18.5.4 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι υψηλότερο από το 
µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου έχοντας υψηλές τιµές στο επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο της 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν υψηλότερο µέσο όρο από τους 
φοιτητές του πανεπιστηµίου κυρίως εξαιτίας των υψηλών επιπέδων στις τιµές της δυσκολίας συνεργασίας µε 
τους άλλους. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
των φοιτητών του τµήµατος είναι στο µέσο όρο του πανεπιστηµίου.  

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): όσον αφορά το επίπεδο ψυχικής απόστασης εµφανίζεται ελαφρά 
αυξηµένο εξαιτίας των τιµών της έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός.   
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ΕΙΚΟΝΑ 101 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

5.18.5.5 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι υψηλότερο από το 
µέσο όρο των φοιτητών του πανεπιστηµίου έχοντας υψηλές τιµές στο επίπεδο της ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης και της ψυχικής απόστασης και χαµηλές τιµές στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο της 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν υψηλότερο µέσο όρο από τους 
φοιτητές του πανεπιστηµίου κυρίως εξαιτίας των υψηλών επιπέδων στις τιµές της δυσκολίας συνεργασίας µε 
τους άλλους.  

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): αναφορικά µε το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης 
οι φοιτητές του τµήµατος εµφανίζουν υψηλές τιµές στο επίπεδο αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης 
από τις σπουδές και χαµηλές τιµές στο επίπεδο ικανότητας αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο της ψυχικής απόστασης οι φοιτητές του 
τµήµατος εµφανίζουν τιµές υψηλότερες από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου και στις δυο συνιστώσες της. 
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ΕΙΚΟΝΑ 102 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

5.18.5.6 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

Επίπεδο εξουθένωσης (g): το επίπεδο εξουθένωσης των φοιτητών του τµήµατος είναι λίγο παρακάτω από 
το µέσο όρο του πανεπιστηµίου εµφανίζοντας ισορροπία και στις τρεις διαστάσεις του συνδρόµου. 

Επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης (B1, B5, B6): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης των φοιτητών του τµήµατος εµφανίζεται ελαφρά χαµηλότερο από το µέσο όρο του 
πανεπιστηµίου κυρίως λόγω των χαµηλών τιµών στην δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους. 

Επίπεδο ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης (B2, B4): το επίπεδο της ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης των φοιτητών 
του τµήµατος είναι υψηλότερο από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου εµφανίζοντας θετικές τιµές στα επίπεδα 
αίσθησης αποτελεσµατικότητας και αυτοπραγµάτωσης από τις σπουδές. 

Επίπεδο ψυχικής απόστασης (B3, B7): αναφορικά µε το επίπεδο ψυχικής απόστασης των φοιτητών του 
τµήµατος είναι χαµηλότερος από το µέσο όρο του πανεπιστηµίου εξαιτίας του πολύ χαµηλού επιπέδου στην 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµό.  
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ΕΙΚΟΝΑ 103 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

5.19 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Η αναζήτηση πρακτικών εφαρµογών είναι σηµαντική τόσο στο πλαίσιο της ευρύτερης ακαδηµαϊκής 
κοινότητας όσο και του πανεπιστηµίου µε στόχο τη συνεχή καλυτέρευση του φοιτητικού ρόλου και σκοπού. 
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογών συνοδεύοντας την προσέγγιση για 
κάθε δοµικό στοιχείο του συνδρόµου της φοιτητικής εξουθένωσης ξεχωριστά. 

Στην Ενότητα 4 αναλύθηκαν οι παράγοντες δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους (Β6), έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους – κυνισµός (Β3) και αποπροσωποποίηση (Β7) που ασκούν τη ισχυρότερη 
επίδραση στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης και οι οποίοι έχουν κυρίως ψυχολογικό υπόβαθρο και 
εποµένως, η δηµιουργία γραφείων στήριξης των φοιτητών µέσα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να βοηθήσει περισσότερο σε αυτήν την κατεύθυνση.  

5.19.1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ 

5.19.1.1 Β1 ΣΩΜΑΤΙΚΗ – ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ 

Πολυτεχνική Σχολή: τα τµήµατα της σχολής συγκεντρώνονται όλα στις υψηλότερες τιµές της σωµατικής-
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης µε το Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να 
εµφανίζει τις υψηλότερες τιµές και το Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
της µικρότερες. 

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων εµφανίζουν τα µεγαλύτερα επίπεδα σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης στη σχολή 
ενώ στον αντίποδα εµφανίζεται το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. 
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φιλοσοφίας εµφανίζουν 
τα µεγαλύτερα επίπεδα σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης στη σχολή, βρισκόµενοι όµως στο 
µέσο όρο του πανεπιστηµίου, και το Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία τα χαµηλότερα επίπεδα που είναι και τα χαµηλότερα στο Πανεπιστήµιο Πατρών 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά σωµατικής 
– ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης από τους φοιτητές της Φαρµακευτικής.  

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Μαθηµατικών εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 
σωµατικής – ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης στη σχολή ενώ στον αντίποδα είναι οι φοιτητές του 
Τµήµατος Γεωλογίας. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 υπάρχουν παράγοντες που τα τµήµατα µπορούν να τους λάβουν υπόψη 
τους και εµφανίζουν µεγάλη άµεση επίδραση στη µεταβολή της σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής 
εξουθένωσης. Τέτοιοι παράγοντες σε φθίνουσα σειρά είναι οι: 

• Πίεση φόρτου εργασίας: η πίεση για την άµεση παράδοση εργασιών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης της σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης οπότε τα τµήµατα που εµφανίζουν 
υψηλούς δείκτες ενδεχοµένως να πρέπει να εξετάσουν τον παράγοντα αυτόν. 

• Ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών: οι φοιτητές που είναι ικανοποιηµένοι από το 
συνολικό επίπεδο σπουδών που λαµβάνουν εµφανίζουν µικρότερες τιµές στο επίπεδο σωµατικής – 
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης. 

• Ικανοποίηση από το αντικείµενο σπουδών: οι φοιτητές που είναι ικανοποιηµένοι από το 
αντικείµενο των σπουδών τους εµφανίζουν µικρότερες τιµές στα επίπεδα τιµών της σωµατικής-
ψυχοσυναισθηµατικής εξάντλησης.  

ΕΙΚΟΝΑ 104 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β1 
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5.19.1.2 Β5 ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΑ 

Πολυτεχνική Σχολή: οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής καταλαµβάνουν και τα δύο άκρα στα επίπεδα 
τιµών του παράγοντα. Συγκεκριµένα, το Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών εµφανίζει τις 
µεγαλύτερες τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Τµήµα Χηµικών 
Μηχανικών µε τις µικρότερες τιµές.  

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στον παράγοντα έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές ενώ οι 
φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων εµφανίζουν τις 
µικρότερες.  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φιλολογίας εµφανίζουν τις 
υψηλότερες τιµές στον παράγοντα έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος 
Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στον 
παράγοντα έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές από τους φοιτητές της Φαρµακευτικής 

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στον 
παράγοντα έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας εµφανίζουν τις 
µικρότερες. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 υπάρχουν παράγοντες που τα τµήµατα µπορούν να τους λάβουν υπόψη 
τους και εµφανίζουν µεγάλη άµεση επίδραση στη µεταβολή της έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές. Τέτοιοι 
παράγοντες σε φθίνουσα σειρά είναι οι: 

• Ικανοποίηση από το αντικείµενο σπουδών: οι φοιτητές που είναι ικανοποιηµένοι από το 
αντικείµενο των σπουδών τους εµφανίζουν µικρότερες τιµές στα επίπεδα τιµών της έλλειψης 
ενδιαφέροντος για σπουδές. 

• Ποσοστό µαθηµάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς: ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας 
που επηρεάζει τις τιµές της έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές είναι η επιτυχία στις εξετάσεις.  

• Η αποτελεσµατικότητα σε ασκήσεις/προόδους: αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ελέγχου της 
έλλειψης ενδιαφέροντος για σπουδές. Οι φοιτητές που νιώθουν αποτελεσµατικοί σε αυτόν τον τοµέα 
έχουν µικρότερες πιθανότητας να εµφανίσουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές τους. 

• Η παρακολούθηση διαλέξεων: αποτελεί παράγοντα που αποτρέπει από την έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τις σπουδές. Τα τµήµατα µπορούν να µεριµνούν ώστε το πρόγραµµα µαθηµάτων να ευνοεί την 
παρακολούθηση διαλέξεων. 

• Η ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών: οι φοιτητές που είναι ικανοποιηµένοι από το 
συνολικό επίπεδο σπουδών που λαµβάνουν εµφανίζουν µικρότερες τιµές στο επίπεδο έλλειψης 
ενδιαφέροντος για σπουδές. 

• Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής: οι φοιτητές που νιώθουν αίσθηση δικαιοσύνης και ότι 
ανταµείβονται οι κόποι τους εµφανίζουν µικρότερες τιµές στον παράγοντα έλλειψης ενδιαφέροντος 
για σπουδές.   



 

  
 247 

 

      

ΕΙΚΟΝΑ 105 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β5 

 

5.19.1.3 Β6 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

Πολυτεχνική Σχολή: οι φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών  
εµφανίζουν τις µεγαλύτερες τιµές στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το 
Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε τις µικρότερες τιµές.  

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Διαχείρισης 
Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στον παράγοντα 
δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίµων εµφανίζουν τις µικρότερες.  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στον παράγοντα δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους ενώ οι φοιτητές του 
Τµήµατος Φιλοσοφίας εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά στον 
παράγοντα δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους µε τους φοιτητές της Φαρµακευτικής. 

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στον 
παράγοντα δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Χηµείας εµφανίζουν τις 
µικρότερες. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 υπάρχουν παράγοντες που τα τµήµατα µπορούν να τους λάβουν υπόψη 
τους και εµφανίζουν µεγάλη άµεση επίδραση στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους. Τέτοιοι παράγοντες 
σε φθίνουσα σειρά είναι οι: 
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• Πίεση φόρτου εργασίας: η πίεση για την άµεση παράδοση εργασιών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης της συνεργασίας των φοιτητών µε τους άλλους οπότε τµήµατα που εµφανίζουν υψηλούς 
δείκτες ενδεχοµένως να πρέπει να εξετάσουν τον παράγοντα αυτόν. 

• Η ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών: οι φοιτητές που είναι ικανοποιηµένοι από το 
συνολικό επίπεδο σπουδών που λαµβάνουν εµφανίζουν µικρότερες τιµές στο επίπεδο δυσκολίας µε 
τους άλλους. 

• Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση: οι φοιτητές που νιώθουν επαρκώς ενηµερωµένοι για τις 
σπουδές τους και βιώνουν ένα οργανωµένο περιβάλλον εµφανίζουν µικρότερες τιµές στον παράγοντα 
δυσκολίας συνεργασίας µε τους άλλους.   

• Ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών: οι φοιτητές που απολαµβάνουν υψηλό επίπεδο 
λειτουργιών, ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό, από τη γραµµατεία κλπ. εµφανίζουν 
χαµηλότερα επίπεδα τιµών στη δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους.  
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Είναι γόνιµο από κοινωνική άποψη να δίδεται έµφαση στην ικανότητα των φοιτητών να δουλεύουν µε άλλους 
σε οµάδες. Οι φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται αρµονικά σε οµάδες εντός του 
πανεπιστηµίου µπορεί να έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται αποτελεσµατικά σε οµάδες και στο 
µελλοντικό τους εργασιακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπορούσε να εφαρµόσει 
κατάλληλες παρεµβάσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των σπουδαστών να δουλεύουν µε τους 
συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους δίνοντας έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
ακαδηµαϊκού τµήµατος φοίτησης και στη ζωή των φοιτητών στην πανεπιστηµιούπολη έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στους στόχους της ανάµειξης, συµµετοχής και συνεργασίας.  
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5.19.2 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

5.19.2.1 Β2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Πολυτεχνική Σχολή: οι φοιτητές του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών εµφανίζουν τις µεγαλύτερες τιµές 
στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Τµήµα 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων µε τις µικρότερες τιµές.  

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 
εµφανίζουν τις µικρότερες.  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Επιστηµών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στην 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής εµφανίζουν  µεγαλύτερα ποσοστά στην 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές σε σχέση µε τους φοιτητές της Φαρµακευτικής. 

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στην 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης των 
Υλικών εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 υπάρχουν παράγοντες που τα τµήµατα µπορούν να τους λάβουν υπόψη 
τους και εµφανίζουν µεγάλη άµεση επίδραση στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές. Τέτοιοι παράγοντες σε φθίνουσα σειρά είναι οι: 

• Η ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών: οι φοιτητές που είναι ικανοποιηµένοι από το 
συνολικό επίπεδο σπουδών που λαµβάνουν εµφανίζουν µεγαλύτερες τιµές στην αποτελεσµατικότητα 
και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές.  

• Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση: οι φοιτητές που νιώθουν επαρκώς ενηµερωµένοι για τις 
σπουδές τους και βιώνουν ένα οργανωµένο περιβάλλον εµφανίζουν µεγαλύτερες τιµές στην 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές. 

• Ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών: οι φοιτητές που απολαµβάνουν υψηλό επίπεδο 
λειτουργιών, ικανοποίηση από το διδακτικό προσωπικό, από τη γραµµατεία κλπ. εµφανίζουν 
µεγαλύτερες τιµές στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές.  
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5.19.2.2 Β4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

Πολυτεχνική Σχολή: οι φοιτητές του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών εµφανίζουν τις µεγαλύτερες τιµές 
στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών µε τις µικρότερες τιµές.  

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Οικονοµικών 
Επιστηµών εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων ενώ 
οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων εµφανίζουν τις 
µικρότερες.  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φιλολογίας εµφανίζουν τις 
υψηλότερες τιµές στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Φαρµακευτικής εµφανίζουν  µεγαλύτερα ποσοστά 
στην ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων σε σχέση µε τους φοιτητές της Ιατρικής. 

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Γεωλογίας εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στην 
ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής εµφανίζουν τις 
µικρότερες. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 υπάρχουν παράγοντες που τα τµήµατα µπορούν να τους λάβουν υπόψη 
τους και εµφανίζουν µεγάλη άµεση επίδραση στο αιτιακό υπόβαθρο της ικανότητας αντίληψης των 
συναισθηµάτων των άλλων. Τέτοιοι παράγοντες σε φθίνουσα σειρά είναι οι: 

• Α4 επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση 
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• SL2 ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών 
• Α1 πίεση φόρτου εργασίας 
• SL1 ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών 
• Α3 ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής 
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Έχει αναλυθεί στην Ενότητα 4 ότι ο παράγοντας Β4 ασκεί µικρή άµεση επίδραση στην εξουθένωση των 
φοιτητών όταν συσχετιστεί µε στοιχεία συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Εποµένως, το ακαδηµαϊκό περιβάλλον 
θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει κατάλληλες παρεµβάσεις για την ενίσχυση της συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης των φοιτητών κυρίως µε βάση στρατηγικούς προσανατολισµούς που καλλιεργούν τις προσωπικές 
δεξιότητες προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε οι φοιτητές να ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους 
της προσωπικής ισορροπίας, της πνευµατικής βελτίωσης και της διαπροσωπικής αρµονίας. 

5.19.3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

5.19.3.1 Β3 ΈΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ – ΚΥΝΙΣΜΟΣ 

Πολυτεχνική Σχολή: οι φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών  
εµφανίζουν τις µεγαλύτερες τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους - κυνισµός ενώ στον αντίποδα 
βρίσκεται το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών µε τις µικρότερες τιµές.  

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Διαχείρισης 
Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στην έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους - κυνισµός ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
εµφανίζουν τις µικρότερες.  
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Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φιλοσοφίας εµφανίζουν 
τις υψηλότερες τιµές στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους - κυνισµός ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος 
Φιλολογίας εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στην 
έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους - κυνισµός από τους φοιτητές της Φαρµακευτικής. 

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Μαθηµατικών εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές 
στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους - κυνισµός ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης Υλικών 
εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 4.2 ο σηµαντικότερος παράγοντας άµεσης επίδρασης στο φαινόµενο του 
κυνισµού των φοιτητών είναι η δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους καθηγητές και τους 
συµφοιτητές τους. Σηµαντικοί παράγοντες άµεσης ή έµµεσης επιρροής στον φοιτητικό κυνισµό 
αναδείχθηκαν η έλλειψη ενδιαφέροντος των σπουδαστών για τις σπουδές τους, η δυσκολία κατανόησης των 
άλλων µέσα στο πανεπιστήµιο, η σωµατική και ψυχο-συναισθηµατική τους εξάντληση, η έλλειψη 
συναισθηµατικού τους αυτοπροσδιορισµού, η ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών και η 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές τους. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 109 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Β3 

 

5.19.3.2 Β7 ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Πολυτεχνική Σχολή: οι φοιτητές του Τµήµατος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
εµφανίζουν τις µεγαλύτερες τιµές στα επίπεδα αποπροσωποποίησης ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το Τµήµα 
Χηµικών Μηχανικών µε τις µικρότερες τιµές.  



 

  
 253 

 

      

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και Διοίκησης Επιχειρήσεων: οι φοιτητές του Τµήµατος Διαχείρισης 
Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στα επίπεδα 
αποπροσωποποίησης ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών εµφανίζουν τις µικρότερες.  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φιλοσοφίας εµφανίζουν 
τις υψηλότερες τιµές στα επίπεδα αποπροσωποποίησης ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Φιλολογίας 
εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Σχολή Επιστηµών Υγείας: οι φοιτητές του Τµήµατος Ιατρικής εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στα 
επίπεδα αποπροσωποποίησης από τους φοιτητές της Φαρµακευτικής. 

Σχολή Θετικών Επιστηµών: οι φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές στα 
επίπεδα αποπροσωποποίησης ενώ οι φοιτητές του Τµήµατος Χηµείας εµφανίζουν τις µικρότερες. 

Η ανάλυση – Ενότητα 4.1- έδειξε ότι δώδεκα παράγοντες ασκούν επιρροή στην αποπροσωποποίηση των 
φοιτητών, οκτώ άµεσα και τέσσερις έµµεσα. Ειδικότερα, ο σηµαντικότερος παράγοντας άσκησης επίδρασης 
αναδείχθηκε η ‘δυσκολία συνεργασίας µε τους συµφοιτητές τους’ που µπορεί να συνιστά θεµελιώδη φάση 
της αποπροσωποποίησης που εµφανίζεται µε την παράλληλη εµφάνιση κυνικής συµπεριφοράς - έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τους άλλους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που εκδηλώνουν κυνική 
συµπεριφορά χωρίς ίχνος ενδιαφέροντος για τους άλλους είναι περισσότερο πιθανό να επιδείξουν παθητική 
και απρόσωπη συµπεριφορά απέναντί τους. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι φοιτητές που έχουν δυσκολία στην 
κατανόηση των άλλων και αδυναµία να ‘βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική τους’ - χαµηλή συναισθηµατική 
νοηµοσύνη- είναι οµοίως επιρρεπείς στην αποπροσωποποίηση. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές που 
αισθάνονται ενθουσιασµένοι για τις σπουδές τους και έχουν την αντίληψη ενός οργανωµένου µαθησιακού 
περιβάλλοντος θεωρούνται µακριά από το φαινόµενο της αποπροσωποποίησης όπως επίσης οι φοιτητές που 
αντιλαµβάνονται την ύπαρξη ανταµοιβής και δικαιοσύνης. 
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Το εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπορούσε να επεξεργαστεί και να εφαρµόσει κατάλληλες παρεµβάσεις για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση της αποπροσωποποίησης των φοιτητών δίνοντας έµφαση στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε ακαδηµαϊκού τµήµατος και στη φοιτητική ζωή των φοιτητών µε γνώµονα την επίτευξη 
των στόχων της συµµετοχής, συνεργασίας, κοινωνικοποίησης και βελτίωσης της ευηµερίας των φοιτητών. 
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  ΜΕ  ΘΕΩΡΙΑ  ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται µία µεθοδολογία για τη δηµιουργία συνοπτικών ερωτηµατολογίων 
αξιοποιώντας σε µεγάλο βαθµό την πληροφορία που περιλαµβάνει ένα πλήρες ερωτηµατολόγιο. 

6.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Για τη δηµιουργία συνοπτικού ερωτηµατολογίου ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία η οποία µπορεί να 
εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε ερωτηµατολόγιο: 

1. Διερευνητική ανάλυση παραγόντων: οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου οµαδοποιούνται κάνοντας 
χρήση διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων. 

2. Πολυτοµική θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων: εφαρµόζουµε πολυτοµική θεωρία απόκρισης 
ερωτηµάτων σε κάθε οµάδα ερωτήσεων που έχει προκύψει από διερευνητική ανάλυση παραγόντων. 
Έτσι για κάθε ερώτηση υπολογίζονται δύο παράµετροι: α) η παράµετρος της διακριτικής 
ικανότητας, και β) τα σηµεία τοµής των πολυτοµικών αποκρίσεων στην περιοχή εστίασης4.  

3. Κατάταξη των ερωτηµάτων: µε βάση τη διακριτική ικανότητα και την περιοχή εστίασης 
διαχωρίζονται µεταξύ τους οι ερωτήσεις που ανήκουν στην ίδια θεµατική οµάδα και αυτό δίνει την 
δυνατότητα κατάταξής τους από τη σηµαντικότερη προς τη λιγότερο σηµαντική. Για την κατάταξη 
εφαρµόστηκε η τεχνική συσταδοποίησης της βιβλιοθήκης mclust του στατιστικού πακέτου R, 
(Scrucca, Fop, Murphy, & Raftery, 2016), για να δηµιουργηθούν υποοµάδες ερωτήσεων µέσα στην 
αρχική οµάδα. Η υποοµάδα που εµφανίζει µεγάλες τιµές στη διακριτική ικανότητα και εγγύτητα 
στην περιοχή εστίασης, λόγω του αναλλοίωτου εκφράζει καλύτερα το λανθάνον χαρακτηριστικό για 
το συγκεκριµένο εύρος τιµών. Στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι επειδή τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
δύο, συνήθως απαιτείται η ύπαρξη µιας συνάρτησης χρησιµότητας που να συνεκτιµά τα κριτήρια 
αυτά. Ωστόσο, είναι προφανές ότι ανάµεσα σε δύο ερωτήµατα που έχουν την ίδια περιοχή εστίασης, 
προτιµότερο είναι αυτό µε τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα ενώ ανάµεσα σε δύο ερωτήµατα µε 
την ίδια διακριτική ικανότητα προτιµότερο είναι το εγγύτερο στην περιοχή εστίασης. Η συνάρτηση 
χρησιµότητας απαιτείται στις περιπτώσεις όπου µία ερώτηση υπερτερεί στο ένα κριτήριο και η άλλη 
στο άλλο κριτήριο. Στην παρούσα διατριβή, για τη συνάρτηση χρησιµότητας βαρύτητα δόθηκε 
πρωτίστως στη διακριτική ικανότητα των ερωτήσεων και δευτερευόντως στην περιοχή εστίασης.  

4. Επιλογή ερωτηµάτων ανά οµάδα: οι σηµαντικότερες ερωτήσεις εξ αυτών που αναδεικνύονται στο 
προηγούµενο βήµα συνιστούν τις αντιπροσωπευτικότερες ερωτήσεις στη συγκεκριµένη περιοχή 
εστίασης. 

Συνεπώς για κάθε οµάδα ερωτήσεων που έχει προκύψει από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση 
προκύπτει µια αντιπροσωπευτική υποοµάδα µε βάση τη διακριτική ικανότητα των ερωτήσεων. Όλες οι 
υποοµάδες που δηµιουργούνται µε αυτή τη διαδικασία συνθέτουν το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο. 

6.2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Για κάθε έναν από τους επτά παράγοντες του συνδρόµου της εξουθένωσης εκτελέστηκε πολυτοµική IRT για 
το εύρος περιοχής που αντιστοιχεί στις τιµές 6 και 7 των απαντήσεων της επταβάθµιας κλίµακας likert. Οι 

 
4 Ως περιοχή εστίασης ορίζουµε τις τιµές της χρησιµοποιούµενης κλίµακας στις οποίες θέλουµε να εστιάσουµε. 
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τιµές αυτές επιλέχτηκαν γιατί αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη υψηλής κλίµακας στα επίπεδα των φαινοµένων 
και εν προκειµένω της φοιτητικής εξουθένωσης. Στον Πίνακα 24 εµφανίζονται η διακριτική ικανότητα 
(discrimination), η συνάρτηση πληροφορίας (IIF) που προέκυψαν από την θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων 
σε κάθε παράγοντα καθώς και η µέση τιµή, η τυπική απόκλιση, η ασυµµετρία και η κύρτωση των απαντήσεων 
κάθε ερωτήµατος.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 24 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ 

Item short name Mean SD Skew Kurtosis Discrimination IIF 

1 Absenteeism 3,24 1,58 0,40 -0,59 2,05 7,12 

2 Physical exhaustion 4,22 1,58 -0,24 -0,68 1,76 5,91 

3 Lack of concentration 4,27 1,58 -0,26 -0,72 1,10 3,28 

4 Dedication on studies 4,96 1,46 -0,58 -0,13 1,76 5,85 

5 Department culture 4,28 1,39 -0,50 0,07 0,96 2,83 

6 Stress and efficacy 3,76 1,61 0,10 -0,6 1,86 6,06 

7 Mental exhaustion 3,78 1,61 0,00 -0,67 2,80 10,64 

8 Wake up exhausted 4,07 1,57 -0,11 -0,61 1,52 4,83 

9 Tired of student 
cooperation 

3,58 1,59 0,19 -0,62 1,97 6,71 

10 Tired of teacher 
cooperation 

3,85 1,51 0,04 -0,43 1,45 4,65 

11 Study frustration 3,16 1,66 0,54 -0,5 2,49 8,56 

12 Stressed with student 
cooperation 

3,25 1,58 0,51 -0,36 2,06 6,88 

13 Stressed with teacher 
cooperation 

3,55 1,53 0,18 -0,60 1,88 6,57 

14 Understand students’ 
feelings 

4,49 1,41 -0,43 0,00 1,42 4,66 

15 Understand teachers’ 
feelings 

4,00 1,38 -0,32 0,00 1,85 6,60 

16 Facing study problems 4,60 1,47 -0,52 -0,23 1,29 4,08 

17 Rejuvenated working 
with students 

4,41 1,49 -0,48 -0,10 1,38 4,32 

18 Rejuvenated working 
with teachers 

4,29 1,38 -0,22 -0,03 1,18 3,77 

19 Impersonal behavior 
towards students 

3,10 1,66 0,49 -0,67 1,46 4,26 

20 Impersonal behavior 
towards teachers 

3,37 1,57 0,22 -0,58 7,97 44,41 

21 Emotional hardening 3,18 1,56 0,35 -0,58 - - 

22 Lack of caring for 
students 

3,48 1,59 0,44 -0,47 3,00 11,86 

23 Lack of caring for 
teachers 

3,98 1,55 0,09 -0,43 1,87 6,20 

24 Forgetting study 
troubles 

4,61 1,67 -0,47 -0,58 -0,78 2,07 

25 Irritability 3,74 1,51 0,07 -0,59 1,74 6,08 

26 Lack of time for social 
meetings 

3,62 1,71 0,15 -0,98 1,24 3,63 
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Item short name Mean SD Skew Kurtosis Discrimination IIF 

27 Drained by studies 3,42 1,64 0,21 -0,80 1,86 6,12 

28 Pressure from studies 3,97 1,55 -0,02 -0,58 1,88 6,45 

29 Less interest in studies 3,29 1,73 0,49 -0,70 1,97 6,25 

30 Excited about studies 5,42 1,44 -0,89 0,39 1,95 6,22 

31 Self-efficacy 4,61 1,5 -0,43 -0,37 -1,51 4,97 

32 Accomplishment of 
important things 

4,97 1,45 -0,71 0,20 1,95 6,59 

33 Doubt about the 
importance of studies 

2,96 1,72 0,65 -0,46 -2,03 6,02 

34 Cynical about the 
importance of studies 

3,57 1,66 0,10 -0,76 -1,23 3,49 

35 Drop out studies 2,66 1,81 0,85 -0,39 -1,78 4,52 

 
Στα ερωτήµατα που περιλαµβάνονται σε κάθε δοµικό στοιχείο της εξουθένωσης εφαρµόστηκε η 
προαναφερόµενη συσταδοποίηση ώστε να εντοπιστούν οι κοινές οµάδες ερωτηµάτων. Σύµφωνα µε την 
ανάλυση για τα ερωτήµατα που αντιστοιχούν στην οµάδα µε τις µεγαλύτερες τιµές διακριτικής ικανότητας 
και κάτω άκρου εύρους περιοχής κατατάσσονται ως «καλύτερα» στο πλαίσιο του συγκεκριµένου δοµικού 
στοιχείου. 

Με βάση την παραπάνω διαδικασία το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο όπως διαµορφώθηκε απαρτίζεται από τις 
παρακάτω έντεκα (11) ερωτήσεις. Εντός παρενθέσεως αναγράφεται το αντίστοιχο δοµικό στοιχείο του 
συνδρόµου της εξουθένωσης στο οποίο αντιστοιχήθηκε έκαστο ερώτηµα βάσει της διερευνητικής ανάλυσης 
παραγόντων: 

1. Mental exhaustion: Νιώθω ψυχικά εξουθενωµένος/η από τη φοίτησή µου (Β1 σωµατική – 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση).  

2. Excited about studies: Νιώθω ενθουσιασµένος/η όταν ολοκληρώσω κάτι στις σπουδές µου (Β2 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές). 

3. Accomplishment of important things: Νιώθω ότι έχω αποκοµίσει πολλά αξιόλογα πράγµατα κατά τη 
φοίτησή µου (Β2 αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές). 

4. Dedication on studies: Το τµήµα στο οποίο φοιτώ αξίζει την αφοσίωσή µου (Β2 αποτελεσµατικότητα 
και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές). 

5. Facing study problems: Αντιµετωπίζω τα προβλήµατα της φοίτησής µου αποτελεσµατικά (Β2 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές). 

6. Lack of caring for students: Στην πραγµατικότητα δεν µε ενδιαφέρει τι συµβαίνει στους συµφοιτητές µου 
(Β3 κυνισµός - έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους). 

7. Understand teachers’ feelings: Μπορώ εύκολα να καταλάβω πως αισθάνονται οι καθηγητές µου (Β4 
ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων). 

8. Lack of concentration: Νιώθω συχνά αδυναµία συγκέντρωσης (Β5 έλλειψη ενδιαφέροντος για 
σπουδές και απουσία). 

9. Tired of student cooperation: Είναι κουραστικό για εµένα να συνεργάζοµαι µε τους συµφοιτητές µου όλη 
την ηµέρα (Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). 

10. Stressed with teacher cooperation: Μου δηµιουργεί µεγάλο στρες το να συνεργάζοµαι στενά µε τους 
καθηγητές µου (Β6 δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). 

11. Impersonal behavior towards teachers: Νιώθω ότι συµπεριφέροµαι σε µερικούς καθηγητές µου 
απρόσωπα σαν να είναι αντικείµενα (Β7 αποπροσωποποίηση) 
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Όπως προκύπτει, το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο των έντεκα (11) ερωτηµάτων και το εκτενές 
ερωτηµατολόγιο των τριάντα πέντε (35) ερωτηµάτων εµφανίζουν σύγκλιση στα συµπεράσµατα που αφορούν 
στην εξουθένωση των φοιτητών κατά περίπτωση. Συγκεκριµένα, µε βάση τη διερευνητική ανάλυση 
παραγόντων του εκτενούς ερωτηµατολογίου των τριάντα πέντε ερωτήσεων για κάθε εξεταζόµενο 
υπολογίστηκε ένας βαθµός εξουθένωσης µε τη χρήση των φορτίσεων της παραγοντικής ανάλυσης. Από την 
άλλη µεριά, οι απαντήσεις των φοιτητών στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο αξιολογήθηκαν µε χρήση της 
θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων (IRT) και µε αυτόν τον τρόπο υπολογίστηκε ο βαθµός εξουθένωσης κάθε 
φοιτητή. Στην Εικόνα 113 εµφανίζονται οι βαθµοί εξουθένωσης των φοιτητών τόσο στο εκτενές όσο και στο 
συνοπτικό ερωτηµατολόγιο. Ως βαθµό ορίζουµε την τιµή που προκύπτει από τη στάθµιση των απαντήσεων 
των ερωτώµενων κάνοντας χρήση των συντελεστών της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων για το εκτενές 
ερωτηµατολόγιο και του βαθµού της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων για το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο. 
Συγκεκριµένα στον οριζόντιο άξονα Χ απεικονίζεται ο βαθµός του συνοπτικού ερωτηµατολογίου και στον 
κατακόρυφο άξονα Υ ο βαθµός του εκτεταµένου ερωτηµατολογίου. Η σύγκλιση των συµπερασµάτων 
επιβεβαιώθηκε µε το συντελεστή γραµµικής συσχέτισης των βαθµών του συνοπτικού και του εκτενούς 
ερωτηµατολογίου που υπολογίστηκε σε 0,76 και αντιστοιχεί σε ισχυρή θετική συσχέτιση. Εποµένως, µεγάλες 
τιµές στο βαθµό του συνοπτικού ερωτηµατολογίου αντιστοιχούν σε µεγάλες τιµές στο εκτενές 
ερωτηµατολόγιο της εξουθένωσης. Άρα, αν ένας φοιτητής εµφανίζει µεγάλες τιµές στο συνοπτικό 
ερωτηµατολόγιο (άρα υπάρχουν ενδείξεις για εξουθένωση) είναι απίθανο να αντιστοιχούν σε µικρές τιµές στο 
εκτενές ερωτηµατολόγιο, δηλαδή ο φοιτητής να µην έχει υποστεί εξουθένωση. Οµοίως, οι φοιτητές που δεν 
εµφανίζουν µεγάλες τιµές στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο (άρα δεν υπάρχουν ενδείξεις του συνδρόµου της 
εξουθένωσης) δεν είναι πιθανό να εµφανίσουν µεγάλες τιµές στο εκτενές και εποµένως να έχουν υποστεί 
εξουθένωση. Κατά συνέπεια, η χρήση µόνο του συνοπτικού ερωτηµατολογίου εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό 
την εύρεση των ίδιων έγκυρων αποτελεσµάτων µε αυτά του εκτενούς ερωτηµατολογίου και εποµένως θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί σε πληθυσµούς µεγάλης κλίµακας µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το χρόνο 
εφαρµογής και τους απαιτούµενους πόρους. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 111 Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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Παρατηρούµε ότι οι ερωτήσεις που δοµούν το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο δεν είναι οι ερωτήσεις του 
εκτενούς ερωτηµατολογίου που εµφανίζουν τις µεγαλύτερες φορτίσεις ανά δοµικό στοιχείο. Ενδεικτικά, αν 
είχαν χρησιµοποιηθεί µόνο οι φορτίσεις τότε στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο από το δοµικό στοιχείο Β1 
(σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) θα έπρεπε να συµµετέχουν δύο ερωτήσεις, ήτοι ‘Mental 
exhaustion’ µε φόρτιση 0,616 και ‘Lack of time for social meetings’ µε φόρτιση 0,614. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 24 η ερώτηση ‘Lack of time for social meetings’ παρουσιάζει τόσο χαµηλότερη διακριτική 
ικανότητα όσο και µικρότερο κάτω άκρο στην περιοχή εστίασης σε σχέση µε την ερώτηση ‘Mental 
exhaustion’ µε αποτέλεσµα να συγκαταλέγεται στη συστάδα 2 ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά. Αυτό 
εξηγείται στη βάση της ιδιότητας του αναλλοίωτου ως εξής: η ερώτηση ‘Lack of time for social meetings’ 
έχει µικρότερη διακριτική ικανότητα από ότι η ‘Mental exhaustion’ άρα δεν είναι το ίδιο ικανή να διαχωρίζει 
τους ερωτώµενους και επιπρόσθετα τη χαµηλότερη αυτή διακριτική ικανότητα την εµφανίζει σε µικρότερες 
τιµές και εποµένως σε πιο αποµακρυσµένες τιµές από αυτές που µας ενδιαφέρουν για τον εντοπισµό της 
εξουθένωσης των φοιτητών. Για τους παραπάνω λόγους και σύµφωνα µε τη θεωρία απόκρισης ερωτηµάτων 
(IRT) η ερώτηση ‘Lack of time for social meetings’ ορθά δεν πρέπει να συµµετέχει στο συνοπτικό 
ερωτηµατολόγιο ενώ λανθασµένα θα εντασσόταν σε αυτό µε βάση το κριτήριο των φορτίσεων.  

Παρατηρούµε ότι πάνω από τις µισές ερωτήσεις του συνοπτικού ερωτηµατολογίου προέρχονται από τα 
δοµικά στοιχεία του συνδρόµου της εξουθένωσης Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις 
σπουδές) και Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους). Με άλλα λόγια, η προτεινόµενη µεθοδολογία που 
εφαρµόστηκε στο ερωτηµατολόγιο εξουθένωσης των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Πατρών ανέδειξε κυρίως 
τα ερωτήµατα που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση που αισθάνονται οι φοιτητές 
από τις σπουδές τους και στη δυσκολία συνεργασίας τους µε τους καθηγητές και τους συµφοιτητές τους. 
Παρατηρούµε επιπροσθέτως ότι τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του συνδρόµου της εξουθένωσης των 
φοιτητών Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση), Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους 
άλλους), Β4 (ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων των άλλων), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές 
και απουσία) και Β7 (αποπροσωποποίηση) αντιπροσωπεύθηκαν στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο από µία 
ερώτηση το καθένα.  

6.3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εφαρµόζοντας την ίδια µεθοδολογική προσέγγιση, όπως στην προηγούµενη υποενότητα, στα δοµικά 
στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης προέκυψαν οι τιµές του Πίνακα 25 στις ερωτήσεις που αφορούν 
το ερωτηµατολόγιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Item short name Mean SD Skew Kurtosis Discrimination IIF 

1 emotionalist.expressfeel.           3.79  1.63       0.16 -0.90 0.96 30.72 

2 emotionalist.otherprespective.      3.61  1.59       0.25 -0.69 0.98 7.58 

3 emotionalist.nocontrolfeel.         3.70  1.51       0.25 -0.77 0.48 2.55 

4 emotionalist.struggleunderstand.    3.70  1.60       0.28 -0.78 0.58 3.53 

5 emotionalist.understandfeel.        4.80  1.33       -0.66 0.49 0.99 9.40 

6 emotionalist.knowmyfeel.            5.05  1.30       -0.69 0.37 0.70 7.60 

7 emotionalist.expressmyfeel.         4.71  1.46       -0.37 -0.62 0.55 5.38 

8 emotionalist.managemyfeel.          4.87  1.39       -0.75 0.48 1.01 7.78 

9 emotionalist.aknowledgefeel.        4.84  1.29       -0.61 0.39 1.28 10.52 
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Item short name Mean SD Skew Kurtosis Discrimination IIF 

10 emotionalist.nonverbalmess.         3.57  1.50       0.22 -0.62 0.58 5.01 

11 emotionalist.review.                5.17  1.46       -0.70 -0.10 0.58 1.94 

12 emotionalist.controlemot.           4.81  1.41       -0.69 0.16 0.90 6.08 

13 emotionalist.nounderstandfeel.      3.44  1.47       0.37 -0.39 0.86 9.24 

14 emotionalist.doingcomm.             5.31  1.40       -0.92 0.47 1.00 5.44 

15 emotionalist.awareness.             5.32  1.27       -0.89 0.92 0.70 6.20 

16 emotionalist.recognizefeel.         5.04  1.47       -0.83 0.30 0.48 1.47 

17 emotionalist.understandothbeh.      4.71  1.30       -0.55 0.23 0.98 9.98 

 

Εποµένως, µε βάση τον Πίνακα 25 οι ερωτήσεις που δοµούν το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνησης είναι: 

1. emotionalist.expressfeel: Δυσκολεύοµαι να εκφράσω τα συναισθήµατα µου µε λόγια (ΕΙ3 
Έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού). 

2. emotionalist.knowmyfeel: Θεωρώ ότι µπορώ να γνωρίζω τα συναισθήµατά µου µε σαφήνεια (ΕΙ1 
Ικανότητα αυτοελέγχου) 

3. emotionalist.aknowledgefeel: Θεωρώ ότι µπορώ να αναγνωρίσω επιτυχώς τα συναισθήµατα των 
άλλων (ΕΙ4 Ικανότητα ετεροεπίγνωσης) 

ΕΙΚΟΝΑ 112 Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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4. emotionalist.nounderstandfeel: Δύσκολα καταλαβαίνω γιατί οι άλλοι αισθάνονται ό,τι 
αισθάνονται (ΕΙ2 Δυσκολία ενσυναίσθησης) 

5. emotionalist.doingcomm: Κάνω πράξη αυτά για τα οποία δεσµεύοµαι (ΕΙ1 Ικανότητα 
αυτοελέγχου) 

6. emotionalist.awareness: Έχω επίγνωση των ικανοτήτων και των αδυναµιών µου (ΕΙ1 Ικανότητα 
αυτοελέγχου) 

Αντίστοιχα, συγκρίθηκαν οι βαθµοί των φοιτητών από το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο των έξι (6) ερωτηµάτων 
και από το εκτενές ερωτηµατολόγιο των δεκαεπτά (17) ερωτηµάτων. Για το εκτενές χρησιµοποιήθηκαν οι 
φορτίσεις της παραγοντικής ανάλυσης ενώ για το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο έγινε χρήση της θεωρίας 
απόκρισης ερωτηµάτων (IRT). Στην Εικόνα 114 εµφανίζεται η γραµµή παλινδρόµησης για τους βαθµούς 
εξουθένωσης των φοιτητών τόσο στο εκτενές όσο και στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο. 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της παρούσας διατριβής. Οι παράγοντες 
που ερµηνεύουν περισσότερο τη µεταβολή της εξουθένωσης των φοιτητών είναι ιεραρχικά οι παρακάτω: 

1. Δέσµη αιτιών Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους) 
2. Δέσµη αιτιών Β7 (αποπροσωποποίηση) 
3. Δέσµη αιτιών Β3 (κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους) 
4. Δέσµη αιτιών Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση) 
5. Δέσµη αιτιών Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία) 
6. ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού)  
7. ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης) 
8. Δέσµη αιτιών Β2 (αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές) 
9. Department (τµήµα φοίτησης) 
10. ΕΙ1 (ικανότητα αυτοέλεγχου) 
11. SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) 
12. Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση) 

7.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Στην παρούσα διατριβή πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη «δυσκολία των 
φοιτητών να συνεργάζονται µε τους άλλους» µέσα στο ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι ως ένα εκ των δοµικών 
στοιχείων που προέκυψαν από την αποδόµηση του συνδρόµου εξουθένωσης των φοιτητών.  

Η ‘σωµατική - ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση’ ως στοιχείο της φοιτητικής εξουθένωσης αναδείχτηκε ως ο 
σηµαντικότερος παράγοντας άσκησης επίδρασης στην ‘ικανότητα συνεργασίας των φοιτητών’. Σύµφωνα µε 
τη βιβλιογραφία η συνεργασία µε άλλους ανθρώπους απαιτεί συναισθηµατικούς και φυσικούς πόρους και 
εποµένως όταν υφίσταται εξουθένωση τότε η διαπροσωπική συνεργασία είναι αµφίβολης 
αποτελεσµατικότητας. Η έρευνα επιπροσθέτως έδειξε ότι οι φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται για τις σπουδές 
τους απουσιάζουν συχνά και δυσκολεύονται να συνεργαστούν µε τους συµφοιτητές τους ή και τους καθηγητές 
τους στο πλαίσιο των ακαδηµαϊκών εργασιών τους. Ο ρόλος των κινήτρων ως προς την αποτελεσµατική 
διεκπεραίωση της οµαδικής εργασίας υπογραµµίζεται στη βιβλιογραφία. Υπό το ίδιο πρίσµα σκέψης 
προέκυψε ότι οι φοιτητές που δεν ενδιαφέρονται για τις σπουδές τους οδηγούνται σε σωµατική και 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση λόγω της πίεσης διεκπεραίωσης των ακαδηµαϊκών καθηκόντων και κατά 
συνέπεια εντείνεται η δυσκολία συνεργασίας µε τους συµφοιτητές τους ή και τους καθηγητές τους. 

Επιπλέον η έρευνα έδειξε ότι οι φοιτητές που υπολείπονται συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού και έχουν 
δυσκολία έκφρασης των συναισθηµάτων τους µε λέξεις δε µπορούν να συνεργαστούν µε τους άλλους ακόµα 
και αν αναγνωρίζουν αυτό που αισθάνονται. Κάτω από αυτό το φάσµα, οι φοιτητές που υπολείπονται 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τις δικές τους σπουδές και 
λόγω του ‘επείγοντος’ των ακαδηµαϊκών καθηκόντων µπορεί να βιώσουν σωµατική - ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση. Ως εκ τούτου, δεν έχουν την απαραίτητη σωµατική - ψυχοσυναισθηµατική ενέργεια να 
συνεργάζονται µε τους άλλους µέσα στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. 

Επιπλέον αποδείχθηκε ότι οι φοιτητές µε επαρκή ικανότητα αυτοέλεγχου έχουν την ικανότητα 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού και συνεπώς µπορούν να συνεργάζονται µε τους άλλους στην 
ακαδηµαϊκή διαδικασία. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ότι ο ρόλος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην 
ικανότητα συνεργασίας είναι αναπόδραστος συνιστώντας ισχυρό παράγοντα κυρίως στο επίπεδο των έµµεσων 
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συσχετισµών. Η έρευνα έδειξε επίσης το ρόλο του ‘τµήµατος φοίτησης’ σε σχέση µε την ικανότητα της 
συνεργασίας των φοιτητών µε τους συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους στο πλαίσιο της οµαδικής 
ακαδηµαϊκής εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφική συσχέτιση της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε την απόδοση της οµαδικής εργασίας στο πλαίσιο της φοιτητικής 
εργασιακής εξουθένωσης. 

Επιπλέον, αναδείχτηκε ότι οι φοιτητές που αντιλαµβάνονται πίεση φόρτου εργασίας απαντούν δυσκολία στη 
συνεργασία µε τους συµφοιτητές τους ή και τους καθηγητές τους ειδικά εάν αυτή η πίεση τούς προκαλεί 
σωµατική-ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση ή και άµβλυνση του συναισθηµατικού τους αυτοπροσδιορισµού. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η δέσµη αιτιών προέκυψε να είναι η αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από 
τις σπουδές που σε συνδυασµό µε τον υπερβάλλοντα ζήλο µπορεί να οδηγήσει σε σωµατική - 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση. Η κατάσταση αυτή προϋποθέτει τη χρήση ενεργειακών αποθεµάτων και 
συνεπώς η συνεργασία εντός του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος καθίσταται δύσκολη. Ωστόσο, η ύπαρξη 
επαρκούς ακαδηµαϊκής ενηµέρωσης και οργάνωσης αποδείχτηκε ότι έχει αρνητική συσχέτιση µε τη 
σωµατική και ψυχο-συναισθηµατική εξάντληση των φοιτητών διευκολύνοντας έτσι την ακαδηµαϊκή 
συνεργασία τους. Ο θεµατικός άξονας της ικανοποίησης των φοιτητών ενσωµατώνει τη γενική τους 
ικανοποίηση από τη φοιτητική ζωή και ως εκ τούτου τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η έρευνα έδειξε ότι η ικανοποίηση των φοιτητών από το συνολικό επίπεδο σπουδών µπορεί να 
επηρεάσει την ικανότητα τους να συνεργάζονται µε τους συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους και ειδικά 
όσο περισσότερο ικανοποιηµένοι είναι από το γενικό επίπεδο σπουδών τους τόσο µεγαλύτερο είναι το 
ενδιαφέρον τους για αυτές, η συµµετοχή τους και η ικανότητά τους να συνεργάζονται µε τους καθηγητές ή 
τους συµφοιτητές τους µέσα στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον.  

Η ίδια µεθοδολογική προσέγγιση θα µπορούσε να ακολουθηθεί για την ερµηνεία άλλων δοµικών 
παραγόντων του συνδρόµου εξουθένωσης των σπουδαστών όπως της συναισθηµατικής εξάντλησης, της 
έλλειψης προσωπικής ολοκλήρωσης και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τις σπουδές τους. Χρησιµοποιώντας 
τα δοµικά µοντέλα που προκύπτουν σε συνδυασµό µε αυτά των εργασιών (Georgiou & Androulakis, 2019b, 
2019a) µπορεί να διαµορφωθεί ένα πιο λεπτοµερές δοµικό µοντέλο. 

7.2 ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Η ανάλυση έδειξε ότι δώδεκα παράγοντες ασκούν επιρροή στην αποπροσωποποίηση των φοιτητών, οκτώ 
άµεσα και τέσσερις έµµεσα. Ειδικότερα, ο σηµαντικότερος παράγοντας άσκησης επίδρασης αναδείχθηκε η 
‘δυσκολία συνεργασίας µε τους συµφοιτητές τους’ που µπορεί να συνιστά θεµελιώδη φάση της 
αποπροσωποποίησης που εµφανίζεται µε την παράλληλη εµφάνιση κυνικής συµπεριφοράς - έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τους άλλους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που εκδηλώνουν κυνική 
συµπεριφορά χωρίς ίχνος ενδιαφέροντος για τους άλλους είναι περισσότερο πιθανό να επιδείξουν παθητική 
και απρόσωπη συµπεριφορά απέναντί τους. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι φοιτητές που έχουν δυσκολία στην 
κατανόηση των άλλων και αδυναµία να ‘βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική τους’ - χαµηλή συναισθηµατική 
νοηµοσύνη- είναι οµοίως επιρρεπείς στην αποπροσωποποίηση. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές που 
αισθάνονται ενθουσιασµένοι για τις σπουδές τους και έχουν την αντίληψη ενός οργανωµένου µαθησιακού 
περιβάλλοντος θεωρούνται µακριά από το φαινόµενο της αποπροσωποποίησης όπως επίσης οι φοιτητές που 
αντιλαµβάνονται την ύπαρξη ανταµοιβής και δικαιοσύνης. Οµοίως ανέκυψε ο ρόλος του τµήµατος 
τοποθετώντας τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής µε την υψηλότερη µέση βαθµολογία φοιτητικής 
αποπροσωποποίησης ενώ τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών µε τη χαµηλότερη µέση βαθµολογία. 

Με βάση την ανάλυση, η αποπροσωποποίηση θα µπορούσε να θεωρηθεί ως το τελικό στάδιο της 
εξουθένωσης και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα έξι δοµικά στοιχεία της εργασιακής εξουθένωσης 
χρησιµοποιήθηκαν ως ανεξάρτητοι παράγοντες.  
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7.3 ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η «δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους καθηγητές και τους 
συµφοιτητές τους» είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας άµεσης επίδρασης ως προς τη διαµόρφωση της 
κατάστασης του κυνισµού των φοιτητών. Ο δεύτερος σε σηµαντικότητα επίδρασης παράγοντας είναι η 
έλλειψη ενδιαφέροντος των φοιτητών για τις σπουδές τους οπότε και υπό αυτή τη συνθήκη οδηγούνται έµµεσα 
σε κυνική συµπεριφορά απέναντι στους άλλους. Ως σηµαντικοί παράγοντες άµεσης και έµµεσης επιρροής- 
αν και ασθενέστεροι σε επίδραση- αναδείχθηκαν η δυσκολία ενσυναίσθησης, η αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές, η σωµατική και ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση, η έλλειψη 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού και η ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο των σπουδών.  

Πρόσφατα στην εργασία (Georgiou & Androulakis, 2019b) παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την φοιτητική αποπροσωποποίηση ως δοµικό στοιχείο της εργασιακής εξουθένωσης των σπουδαστών. Κατ’ 
επέκταση, µε παρόµοια µεθοδολογική προσέγγιση µελετήθηκαν οι άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στο 
δοµικό στοιχείο του κυνισµού των φοιτητών αναδεικνύοντας τη δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται µε 
το ακαδηµαϊκό τους περιβάλλον δηλαδή µε τους καθηγητές και τους συµφοιτητές τους ως το σηµαντικότερο 
παράγοντα διαµόρφωσης του κυνισµού.  

7.4 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Η ανάλυση έδειξε ότι δύο δοµικά στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης υπερισχύουν στην άσκηση 
άµεσης επίδρασης στο σύνδροµο εξουθένωσης των φοιτητών. Συγκεκριµένα το πρώτο δοµικό στοιχείο 
αφορά  στην αδυναµία τους να βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική γωνία των άλλων και να καταλαβαίνουν 
«γιατί» οι άλλοι αισθάνονται ό,τι αισθάνονται. Το δεύτερο δοµικό στοιχείο συνίσταται στην αδυναµία των 
φοιτητών να κατανοούν και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους. Επιπροσθέτως η έρευνα έδειξε ότι 
υπάρχουν συγκεκριµένα µονοπάτια που µέσω των δοµικών στοιχείων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 
ασκούν έµµεση επίδραση στο σύνδροµο της εξουθένωσης των φοιτητών. Ειδικότερα, αναδείχτηκε ότι οι 
φοιτητές που δεν έχουν την ικανότητα να βλέπουν τα πράγµατα από την οπτική γωνία των άλλων µπορούν 
να οδηγηθούν στην κατάσταση της εξουθένωσης κυρίως λόγω της τάσης αποπροσωποποίησης. Σύµφωνα µε 
την ίδια υπόθεση που είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι στους άλλους, οι φοιτητές είναι πιθανό να 
βιώσουν το σύνδροµο της εξουθένωσης ιδιαίτερα εάν έχουν υποστεί ψυχο-συναισθηµατική εξάντληση 
προγενέστερα. Επιπλέον προέκυψε ότι οι φοιτητές που υπολείπονται ενσυναίσθησης είναι πιθανό να 
υπεισέλθουν στην κατάσταση εξουθένωσης ειδικά αν νιώσουν αναποτελεσµατικοί στις σπουδές τους. Επίσης 
προέκυψε ότι είναι πιθανό οι φοιτητές των οποίων ο συναισθηµατικός αυτοπροσδιορισµός είναι αδύναµος να 
οδηγηθούν σε εξουθένωση υπό τις εξής συνθήκες: όταν αισθάνονται αναποτελεσµατικοί στις σπουδές τους ή 
αντιµετωπίζουν δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους ή νιώθουν εξαντληµένοι από τις σπουδές τους ή ακόµα 
όταν συµπεριφέρονται στους άλλους απρόσωπα. 

Τα δοµικά στοιχεία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που προέκυψαν από την έρευνα (Georgiou & 
Androulakis, 2019c) ως άµεσες αιτίες της φοιτητικής εξουθένωσης περιστρέφονται γύρω από δύο άξονες την 
«κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων» και την «κατανόηση των συναισθηµάτων του εαυτού». Στην 
παρούσα διατριβή, η ανάλογη συσχέτιση µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των φοιτητών και της 
ικανότητάς τους να διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές σχέσεις τους αλλά και να εργάζονται αποτελεσµατικά 
προέκυψε ερευνητικά και επιπλέον προσθέτει ως προς την ιεράρχηση της ασκούµενης επίδρασης των 
παραγόντων και την κατηγοριοποίησή τους σε άµεσες και έµµεσες µεταβλητές. Επιπροσθέτως, παρουσιάζει 
ενδιαφέρον η διαφορετική διαµεσολάβηση που ασκείται στην εξουθένωση των φοιτητών εκ µέρους των 
παραγόντων της φοιτητικής εξάντλησης, της έλλειψης ικανοποίησης από τις σπουδές, της δυσκολίας 
συνεργασίας των φοιτητών µε τους συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους και ακόµα της κυνικής και 
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απόµακρης συµπεριφοράς τους. Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν τόσο τις άµεσες όσο και τις έµµεσες 
επιδράσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των σπουδαστών στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης. 

Αναλόγως, η δέσµευση των φοιτητών στα ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα θα µπορούσε να ερµηνευτεί υπό το 
φάσµα της αποδόµησης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης τους. 

7.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Από την ανάλυση της επίδρασης του τµήµατος και του έτους σπουδών στο σύνδροµο της εξουθένωσης των 
φοιτητών, (Georgiou et al., 2019c), προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα: 

(α) Τα µεγαλύτερα επίπεδα µέσης εξουθένωσης των φοιτητών εµφανίζονται στην Πολυτεχνική Σχολή 
ενώ τα µικρότερα στη Σχολή Υγείας.  

(β) Τα επίπεδα µέσης εξουθένωσης στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών βρίσκονται κάτω από το µέσο 
όρο του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

(γ) Οι µεγαλύτερες µέσες τιµές στην εξουθένωση των φοιτητών εµφανίζονται στο Τµήµα Πολιτισµικής 
Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών και στο Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων. 

(δ) Οι µικρότερες µέσες τιµές στην εξουθένωση των φοιτητών εµφανίζονται στο 1ο έτος των σπουδών. 
(ε) Οι µεγαλύτερες µέσες τιµές στην εξουθένωση των φοιτητών εµφανίζονται στο 3ο έτος των σπουδών. 
(στ) Κατά το τελευταίο έτος σπουδών παρατηρείται µικρή κάµψη στη µέση τιµή του επιπέδου της 
εξουθένωσης των φοιτητών. 

7.6 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Με βάση την ανάλυση που έγινε σε προηγούµενη ενότητα προέκυψε ότι οι φοιτητές οι οποίοι στερούνται 
συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού οδηγούνται στο βίωµα του συνδρόµου της εξουθένωσης παρά την 
επαρκή ικανοποίησή τους από το επίπεδο των σπουδών και των υποδοµών φοίτησης. Εντούτοις, το 
ενδεχόµενο βιώµατος του συνδρόµου της εξουθένωσης είναι επίσης υπαρκτό για τους φοιτητές που δε 
στερούνται συναισθηµατικού προσδιορισµού νιώθουν όµως έλλειψη δικαιοσύνης και ανταµοιβής. Συνολικά, 
αποτρεπτικοί συντελεστές του συνδρόµου της φοιτητικής εξουθένωσης φαίνεται να αποτελούν η επαρκής 
ενηµέρωση και οργάνωση, η έλλειψη πίεσης φόρτου εργασίας και η ικανότητα ενσυναίσθησης των άλλων 
µέσα στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον.  

Τελικώς µπορεί να παρατηρηθεί ότι οι παράγοντες µε την ισχυρότερη επίδραση στο σύνδροµο της 
φοιτητικής εξουθένωσης έχουν κυρίως ψυχολογικό υπόβαθρο. Αυτό θα µπορούσε να εξεταστεί περαιτέρω σε 
επικείµενες µελέτες προκειµένου να διαµορφωθούν κατάλληλες κοινωνικές παρεµβάσεις και αναδιαρθώσεις 
στο πλαίσιο της φοιτητικής ζωής όπως η δηµιουργία ενός οργανωµένου πλαισίου ψυχολογικής υποστήριξης 
των φοιτητών. 

7.7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάστηκε επίσης µία µεθοδολογία που µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε εκτενές 
ερωτηµατολόγιο και να παράξει ένα συνοπτικό ερωτηµατολόγιο που δεν υπολείπεται ωστόσο σε εγκυρότητα. 
Το πλεονέκτηµα εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η διερεύνηση ενός φαινοµένου σε ευρείας 
κλίµακας πληθυσµούς ελαχιστοποιώντας τα υπαρκτά µειονεκτήµατα της εκτεταµένης επένδυσης πόρων και 
χρόνου. Εποµένως, η εφαρµογή του εκτενούς ερωτηµατολογίου θα µπορούσε να εφαρµοστεί µόνο στις 
περιπτώσεις όπου οι ενδείξεις από το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο συνηγορούν στην ύπαρξη ενός φαινοµένου.  
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Εν προκειµένω εφαρµόστηκε η εν λόγω µεθοδολογία στη θεµατική ενότητα των ερωτήσεων που αφορούν 
το φαινόµενο του συνδρόµου της εξουθένωσης των φοιτητών. Το κεντρικό συµπέρασµα είναι ότι 
περισσότερες από τις µισές ερωτήσεις του συνοπτικού ερωτηµατολογίου αρκεί να εστιάζουν στο αντικείµενο 
της εργασίας των φοιτητών δηλαδή στις σπουδές τους και στη συνεργασία µε τους συµφοιτητές και τους 
καθηγητές τους. Στο συνοπτικό ερωτηµατολόγιο, τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του συνδρόµου της 
εξουθένωσης των φοιτητών αρκεί να διερευνώνται από τουλάχιστον µία ερώτηση το καθένα που να εστιάζει 
στις ακόλουθες πτυχές: την ψυχική εξάντληση τους, την κυνική συµπεριφορά τους απέναντι στους 
συµφοιτητές τους, την ικανότητα ενσυναίσθησης των συναισθηµάτων των καθηγητών τους, την επίδειξη 
απρόσωπης συµπεριφοράς απέναντι τους όπως και την αδυναµία συγκέντρωσής τους στο αντικείµενο των 
σπουδών φοίτησής τους. Είναι σηµαντικό ότι τα παραπάνω δοµικά στοιχεία πρέπει να προέρχονται από 
διερευνητική παραγοντική ανάλυση ώστε να προσαρµόζονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες του 
ερωτηµατολογίου και του πληθυσµού εφαρµογής του.  

Η παρούσα µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα γνωστικά πεδία δοµώντας αντιστοίχως 
συνοπτικά ερωτηµατολόγια ερευνητικών προσεγγίσεων σε τοµείς όπως ενδεικτικά η ακαδηµαϊκή δέσµευση 
και οι εκπαιδευτικές διεργασίες µάθησης. 

7.8 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

Τα κυριότερα ευρήµατα της διδακτορικής διατριβής είναι: 

v Το σύνδροµο της εξουθένωσης των φοιτητών αποδοµήθηκε σε επτά δέσµες αιτιών: τη σωµατική - 
ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση, την αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές, 
τον κυνισµό – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους, την ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων 
των άλλων, την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία, τη δυσκολία συνεργασίας µε 
τους άλλους και την αποπροσωποποίηση. 

v Η συναισθηµατική νοηµοσύνη των φοιτητών αποδοµήθηκε σε τέσσερεις παράγοντες, δύο θετικούς 
που αφορούν στην ικανότητα αυτοελέγχου και ετεροεπίγνωσης και δύο µε αρνητική κατεύθυνση ήτοι 
τη δυσκολία ενσυναίσθησης και την έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού. 

v Η ικανοποίηση των φοιτητών αποδοµήθηκε σε επτά παράγοντες: την πίεση φόρτου εργασίας, την 
επάρκεια των υποδοµών φοίτησης, την ύπαρξη δικαιοσύνης και ανταµοιβής, την επαρκή ενηµέρωση 
και οργάνωση, την ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών, την ικανοποίηση από το επίπεδο 
λειτουργιών και την ικανοποίηση από τις σπουδές στο Τµήµα.  

v Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών διαφοροποιούνται στα είδη προφίλ της οικογένειας όπου 
µεγάλωσαν (δύο γονείς, µονογονεϊκή οικογένεια κ.α) µε τους φοιτητές που προέρχονται από 
µονογονεϊκές οικογένειες µε µητέρα να εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης 

v Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών διαφοροποιούνται ανάλογα µε το έτος σπουδών φοίτησης. 
Θετική συσχέτιση εµφανίζεται µέχρι το προτελευταίο έτος σπουδών και µικρή κάµψη στο τελευταίο 
έτος σπουδών. 

v Τα επίπεδα της εξουθένωσης των φοιτητών διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη σχολή φοίτησης. Τα 
µεγαλύτερα επίπεδα µέσης εξουθένωσης των φοιτητών εµφανίζονται στην Πολυτεχνική Σχολή ενώ 
τα µικρότερα στη Σχολή Υγείας. Τα επίπεδα µέσης εξουθένωσης στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο του Πανεπιστηµίου Πατρών. Εύρηµα που αντιπαλεύει 
τον ισχυρισµό ότι τα ανθρωποκεντρικά επαγγέλµατα είναι περισσότερο δεκτικά στο σύνδροµο της 
εργασιακής εξουθένωσης. 

v Οι παράγοντες επίδρασης στο σύνδροµο της φοιτητικής εξουθένωσης κατά φθίνουσα σειρά 
ιεράρχησης είναι: Β6 (δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους), Β7 (αποπροσωποποίηση), Β3 
(κυνισµός – έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους), Β1 (σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση), Β5 (έλλειψη ενδιαφέροντος για τις σπουδές και απουσία), ΕΙ3 (έλλειψη συναισθηµατικού 
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αυτοπροσδιορισµού), ΕΙ2 (δυσκολία ενσυναίσθησης), Β2 (αποτελεσµατικότητα και 
αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές), Department (τµήµα φοίτησης), ΕΙ1 (ικανότητα αυτοέλεγχου), 
SL1 (ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών) και Α4 (επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση). 

v Η ικανότητα συνεργασίας των φοιτητών µε τους άλλους προέκυψε ότι επηρεάζεται από τη σωµατική 
– ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση, την αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές, 
την έλλειψη ενδιαφέροντος για σπουδές και απουσία, την ικανότητα αυτοέλεγχου, τη δυσκολία 
ενσυναίσθησης, την έλλειψη συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού, την ικανότητα ετεροεπίγνωσης, 
την πίεση φόρτου εργασίας, την ικανοποίηση από το επίπεδο λειτουργιών, την ικανοποίηση από το 
συνολικό επίπεδο σπουδών, την επαρκή ενηµέρωση και οργάνωση, την επάρκεια υποδοµών φοίτησης 
και την αίσθηση ύπαρξης δικαιοσύνης και ανταµοιβής 

v Σύνθετη διαµεσολάβηση -άµεση αλλά και µέσω της δέσµης αιτιών Β6- ασκείται στην εξουθένωση 
των φοιτητών εκ µέρους των παραγόντων της φοιτητικής σωµατικής-ψυχοσυναισθηµατικής 
εξάντλησης, της έλλειψης ικανοποίησης από τις σπουδές, της δυσκολίας συνεργασίας των φοιτητών 
µε τους συµφοιτητές τους και τους καθηγητές τους και ακόµα της κυνικής και απόµακρης 
συµπεριφοράς τους. 

v Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του φαινοµένου του κυνισµού ως συστατικό στοιχείο του συνδρόµου της 
φοιτητικής εξουθένωσης διαφοροποιώντας το από άλλα δοµικά στοιχεία όπως αυτό της 
αποπροσωποποίησης. 

v Ο σηµαντικότερος παράγοντας άµεσης επίδρασης στο φαινόµενο του κυνισµού των φοιτητών είναι 
η δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται µε τους καθηγητές και τους συµφοιτητές τους.  

v Σηµαντικοί παράγοντες άµεσης ή έµµεσης επιρροής στον φοιτητικό κυνισµό αναδείχθηκαν η 
έλλειψη ενδιαφέροντος των σπουδαστών για τις σπουδές τους, η δυσκολία κατανόησης των άλλων 
µέσα στο πανεπιστήµιο, η σωµατική και ψυχο-συναισθηµατική τους εξάντληση, η έλλειψη 
συναισθηµατικού τους αυτοπροσδιορισµού, η ικανοποίηση από το συνολικό επίπεδο σπουδών και η 
αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές τους. 

v Οι φοιτητές που βιώνουν σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση είναι πιθανόν να επιδείξουν 
κυνική συµπεριφορά. Ωστόσο, οι φοιτητές οι οποίοι είναι ψυχοσυναισθηµατικά εξαντληµένοι 
οδηγούνται άρρηκτα στην κατάσταση του κυνισµού όταν συντρέχει η συνθήκη έλλειψης 
ενδιαφέροντος για τις σπουδές τους και για τους άλλους.  

v Οι φοιτητές οι οποίοι υπολείπονται συναισθηµατικού αυτοπροσδιορισµού αντιµετωπίζουν δυσκολία 
στο να συνεργάζονται µε τους άλλους δηλαδή µε τους συµφοιτητές και τους καθηγητές τους και 
µέσω αυτής της δυσκολίας οδηγούνται στο φαινόµενο του κυνισµού 

v Οι φοιτητές που νιώθουν αποτελεσµατικοί στις σπουδές τους µπορούν να συνεργάζονται καλύτερα 
µε τους συµφοιτητές και τους καθηγητές τους και εποµένως αποµακρύνονται από το βίωµα του 
κυνισµού. 

v Οι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά στην αποπροσωποποίηση των φοιτητών είναι η ύπαρξη 
δικαιοσύνης και ανταµοιβής, η επαρκής ενηµέρωση και οργάνωση, η ψυχοσυναισθηµατική 
εξάντληση, η αποτελεσµατικότητα και αυτοπραγµάτωση από τις σπουδές, ο κυνισµός – έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τους άλλους, η δυσκολία συνεργασίας µε τους άλλους, το τµήµα φοίτησης, η 
ικανότητα αυτοελέγχου και η δυσκολία ενσυναίσθησης. 

v Ο σηµαντικότερος παράγοντας επιρροής στην κατάσταση της αποπροσωποποίησης των φοιτητών 
είναι η δυσκολία συνεργασίας µε τους συµφοιτητές τους. Αυτό µπορεί να αποτελεί θεµελιώδες στάδιο 
της αποπροσωποποίησης που εκδηλώνεται µέσω της παράλληλης εµφάνισης του κυνισµού και 
έλλειψης ενδιαφέροντος για άλλους.  

v Επιρρεπείς στην αποπροσωποποίηση είναι οι φοιτητές που έχουν δυσκολία κατανόησης των άλλων 
αλλά και δυσκολία ατένισης των πραγµάτων από την οπτική των άλλων -στοιχεία χαµηλού βαθµού 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης-. 
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v Επιρρεπείς στην αποπροσωποποίηση δεν είναι οι φοιτητές που αισθάνονται ενθουσιασµένοι για τις 
σπουδές τους, απολαµβάνουν ένα οργανωµένο περιβάλλον µάθησης και έχουν την αίσθηση 
ανταµοιβής και δικαιοσύνης.  

v Οι παράγοντες αποπροσωποποίηση και κυνισµός ως δοµικά στοιχεία του συνδρόµου της 
εξουθένωσης των φοιτητών έχουν ως σηµαντικότερη αιτία επιρροής την ικανότητα συνεργασίας µε 
τους άλλους. 

v Ο σηµαντικότερος παράγοντας άµεσης επίδρασης στη «δυσκολία των φοιτητών να συνεργάζονται 
µε τους άλλους» αναδεικνύεται η σωµατική – ψυχοσυναισθηµατική εξάντληση τους.  

v Ο δεύτερος σε σηµαντικότητα παράγοντας επίδρασης στη «δυσκολία συνεργασίας των φοιτητών µε 
τους άλλους» είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος εκ µέρους τους για σπουδές και απουσία.  

v Ο παράγοντας «δυσκολία ενσυναίσθησης» συνιστά τον σηµαντικότερο παράγοντα έµµεσης 
επίδρασης στην φοιτητική εξουθένωση µέσω της «αποπροσωποποίησης» και της «δυσκολίας 
συνεργασίας µε τους άλλους».  

7.9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η µελέτη του συνδρόµου της εξουθένωσης µε βάση τα ευρήµατα της παρούσας διατριβής µπορεί να 
επεκταθεί στους παρακάτω άξονες: 

1. Διεξοδική διερεύνηση του θεωρητικού µοντέλου που προσαρµόζεται καλύτερα στη µελέτη της 
φοιτητικής εξουθένωσης.  

2. Επέκταση των αιτιωδών παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης µε εστίαση στη συναισθηµατική 
νοηµοσύνη. 

3. Επέκταση των αιτιωδών παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης µε εστίαση στην φοιτητική 
δέσµευση. 

4. Επέκταση των αιτιωδών παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης µε εστίαση στα στοιχεία 
προσωπικότητας. 

5. Γενικευµένη χρήση µοντέλων δοµικών εξισώσεων για την αποτύπωση του χάρτη αιτιωδών 
παραγόντων της φοιτητικής εξουθένωσης. 

6. Συνδυάζοντας τις δέσµες αιτιών που αναδείχθηκαν µέσω της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων 
µε τα ευρήµατα της εφαρµογής της θεωρίας απόκρισης ερωτηµάτων οι κυρίαρχες ερωτήσεις που 
δοµούν το συνοπτικό ερωτηµατολόγιο είναι κεντρικές στην αντίστοιχη δέσµη αιτιών. Κατά συνέπεια 
µπορούν να την αντιπροσωπεύουν και εποµένως να θεωρηθούν προβλεπτικοί παράγοντες της 
εξουθένωσης.  
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

9.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 2018 ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και αφορά αποκλειστικά φοιτητές και φοιτήτριες που 
σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 

There are 50 questions in this survey. 

9.1.1.1.1 1 [CODE]ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ  * 

Μόνο ακέραιες τιμές μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πεδίο. 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

•  

Παρακαλούμε εισάγεται τον κωδικό.... 

9.1.1.1.2 2 [DEPARTMENT]ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΜΗΜΑ * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Πανεπιστήμιο Πατρών ' στην ερώτηση ' [university]' (Επιλέξτε Ίδρυμα) 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
• Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
• Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 
• Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
• Τμήμα Χημικών Μηχανικών  
• Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
• Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
• Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
• Τμήμα Φιλολογίας 
• Τμήμα Φιλοσοφίας  
• Τμήμα Ιατρικής 
• Τμήμα Φαρμακευτικής  
• Τμήμα Βιολογίας 
• Τμήμα Γεωλογίας 
• Τμήμα Επιστήμης των Υλικών 
• Τμήμα Μαθηματικών 
• Τμήμα Φυσικής 
• Τμήμα Χημείας  
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• Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών 
• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
• Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

9.1.1.1.3 3 [INTROYEAR]'ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ * 

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι μεταξύ 1980 και 2018 

Μόνο ακέραιες τιμές μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πεδίο. 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

•  

9.1.1.1.4 4 [SEMESTER]ΈΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• 1ο έτος 
• 2ο έτος 
• 3ο έτος 
• 4ο έτος 
• 5ο έτος (Μόνο για πολυτεχνεία, φαρμακευτική και ιατρική) 
• 6ο έτος (Μόνο για ιατρική) 
• Επί πτυχίω 

9.1.1.1.5 5 [ENTRANCE]ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ: * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων 
• Υπαγωγή σε ειδική κατηγορία (Αθλητές, Αλλοδαποί, Έλληνες τους εξωτερικού, κ.λ.π.) 
• Κατατακτήριες εξετάσεις 
• Άλλο 

9.1.1.1.6 6 [ATTEMPT] 

Με ποια προσπάθεια επιτύχατε την εισαγωγή σας: 

9.1.1.1.7 * 
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• 1η 
• 2η 
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• 3η 
• Άλλο 

9.1.1.1.8 7 [GENDER]ΦΥΛΟ * 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Γυναίκα  
• Άνδρας  

9.1.1.1.9 8 [BIRTH]ΈΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * 

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι μεταξύ 1950 και 2000 

Μόνο ακέραιες τιμές μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πεδίο. 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

•  

9.1.1.1.10 9 [COUNTRY]ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ: * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Ελλάδα 
• Αλβανία 
• Κύπρο 
• Άλλο 

9.1.1.1.11 10 [GROWTH]ΜΕΓΑΛΩΣΑΤΕ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ: * 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 Δύο γονείς  Μόνο πατέρα Μόνο µητέρα Χωρίς 
γονείς 

Έως το τέλος Γυµνασίου     

Την χρονιά πριν την εισαγωγή 
σας στη σχολή     

9.1.1.1.12 11 [GROWTHUPWITH]ΈΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΟΥΣΑΤΕ ΜΕ * 
Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Χωρίς γονείς' στην ερώτηση '10 [growth]' (Μεγαλώσατε σε οικογένεια με: (Έως 
το τέλος Γυμνασίου)) 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 
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Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Παππού/γιαγιά  
• Θείο/Θεία 
• Αδερφό/αδερφή 
• Άλλο 

9.1.1.1.13 12 [GROWTHUPWITHLAST]ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ 
ΖΟΥΣΑΤΕ ΜΕ * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Χωρίς γονείς' στην ερώτηση '10 [growth]' (Μεγαλώσατε σε οικογένεια με: (Την 
χρονιά πριν την εισαγωγή σας στη σχολή)) 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Παππού/γιαγιά  
• Θείο/Θεία 
• Αδερφό/αδερφή 
• Άλλο 

9.1.1.1.14 13 [NKIDS]ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ): * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Είμαι Μοναχοπαίδι  
• Δύο  
• Τρία  
• Τέσσερα και πάνω 

9.1.1.1.15 14 [ECONSIT]ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ, 
ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 

(ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ) * 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή 

9.1.1.1.16 15 [NEEDS] 
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Με γνώµονα τις ανάγκες της οικογένειάς σας / νοικοκυριού σας πως θα χαρακτηρίζατε τις συνθήκες 
διαβίωσής σας; (υποκειµενικός δείκτης) 

(1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: µέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή) 

9.1.1.1.17 * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

Συνθήκες στέγασης      

Ικανοποίηση βασικών αναγκών      

Ικανοποίηση των αναγκών για ψυχαγωγία      

Ικανοποίηση των αναγκών για πολιτιστικές δραστηριότητες      

Ικανοποίηση των αναγκών για µόρφωση και εκπαίδευση       

1: πολύ κακή, 2: κακή, 3: μέτρια, 4: καλή, 5: πολύ καλή 

9.1.1.1.18 16 [PREFECTUREGRAD]ΝΟΜΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Νομός Αιτωλοακαρνανίας 
• Νομός Αργολίδας 
• Νομός Αρκαδίας 
• Νομός Άρτας 
• Νομός Αττικής 
• Νομός Αχαΐας 
• Νομός Βοιωτίας 
• Νομός Γρεβενών 
• Νομός Δράμας 
• Νομός Δωδεκανήσου 
• Νομός Έβρου 
• Νομός Εύβοιας 
• Νομός Ευρυτανίας 
• Νομός Ζακύνθου 
• Νομός Ηλείας 
• Νομός Ημαθίας 
• Νομός Ηρακλείου 
• Νομός Θεσπρωτίας 
• Νομός Θεσσαλονίκης 
• Νομός Ιωαννίνων 
• Νομός Καβάλας 
• Νομός Καρδίτσας 
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• Νομός Καστοριάς 
• Νομός Κέρκυρας 
• Νομός Κεφαλληνίας 
• Νομός Κιλκίς 
• Νομός Κοζάνης 
• Νομός Κορινθίας 
• Νομός Κυκλάδων 
• Νομός Λακωνίας 
• Νομός Λάρισας 
• Νομός Λασιθίου 
• Νομός Λέσβου 
• Νομός Λευκάδας 
• Νομός Μαγνησίας 
• Νομός Μεσσηνίας 
• Νομός Ξάνθης 
• Νομός Πέλλας 
• Νομός Πιερίας 
• Νομός Πρέβεζας 
• Νομός Ρεθύμνου 
• Νομός Ροδόπης 
• Νομός Σάμου 
• Νομός Σερρών 
• Νομός Τρικάλων 
• Νομός Φθιώτιδος 
• Νομός Φλώρινας 
• Νομός Φωκίδος 
• Νομός Χαλκιδικής 
• Νομός Χανίων 
• Νομός Χίου 

9.1.1.1.19 17 [URBANITY]Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΤΕ 
ΗΤΑΝ: * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Αστική περιοχή (>10.000 κατ.) 
• Ημιαστική (2.000-9.999 κατ.) 
• Αγροτική περιοχή (<2.000 κατ.) 

9.1.1.1.20 18 [TYPEHIGHSCHOOL]ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΗΓΑΙΝΑΤΕ; * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Γενικό Δημόσιο 
• Γενικό Ιδιωτικό 
• Πρότυπο/ πειραματικό 
• Τεχνικό/ Επαγγελματικό 
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• Εσπερινό  
• Καλλιτεχνικό 
• Άλλο 

9.1.1.1.21 19 [READINGHOURS]ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΑΦΙΕΡΩΝΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(ΜΗΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ); * 

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 16 

Μόνο ακέραιες τιμές μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πεδίο. 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

•  

9.1.1.1.22 20 [LOADSTRESS]ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ: * 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

Τον φόρτο εργασίας που είχατε για την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο      

Το άγχος/στρες που είχατε κατά την περίοδο προετοιµασίας για την εισαγωγή στο 
Πανεπιστήµιο      

1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτριο, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 

9.1.1.1.23 21 [ACT]ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ; * 

Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:  

• Αθλητισμός  
• Μουσική/ καλλιτεχνικές δραστηριότητες  
• Ομαδικές δραστηριότητες (π.χ. έξοδοι με φίλους)  
• Εκδρομές/ ταξίδια  
• Υπολογιστές/ Internet  
• Άλλο: 

9.1.1.1.24 22 [SPORTS]ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΘΛΗΜΑ; * 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Ναι 
• Όχι 
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9.1.1.1.25 23 [ARTS]ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ; (ΧΟΡΟΣ/ ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ, Κ.Α) * 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Ναι 
• Όχι 

9.1.1.1.26 24 [STOPACTIVITY]ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ; * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

-------- Scenario 1 -------- 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '22 [sports]' (Ασχολείστε συστηματικά με κάποιο άθλημα;) 

-------- ή Scenario 2 -------- 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '23 [arts]' (Ασχολείστε συστηματικά με την Μουσική ή το 
Θέατρο; (Χορός/ τραγούδι/ μουσικό όργανο, θεατρικές ομάδες, κ.α)) 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Ναι 
• Όχι 

9.1.1.1.27 25 [HELP] 

Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση η σχέση/ βοήθεια που είχατε 
από: 

(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: µέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 

9.1.1.1.28 * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

Την οικογένειά σας       

Τους καθηγητές σας στο σχολείο      

Τους καθηγητές σας στο φροντιστήριο/ ιδιαίτερα      

Φιλικό σας περιβάλλον      

1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 
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9.1.1.1.29 26 [INFLUENCE]ΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ/ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ; * 

All your answers must be different and you must rank in order. 

Παρακαλώ αριθμήστε κάθε κελί με σειρά προτίμησης από το 1 μέχρι το 5 

• Οι γονείς  
• Το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 
• Οι φίλοι  
• Εκπαιδευτικοί στο σχολείο 
• Δική μου απόφαση (τα ενδιαφέροντά μου – οι κλίσεις μου) 

Ταξινομήστε από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό. 

9.1.1.1.30 27 [SCORE]ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΙΣΑΧΘΗΚΑΤΕ ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑΤΕ; * 

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 25000 

Μόνο ακέραιες τιμές μπορούν να εισαχθούν σε αυτό το πεδίο. 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

 

9.1.1.1.31 28 [ORDER]ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΤΑΝ Η 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑΤΕ; * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• 1η επιλογή  
• 2η επιλογή 
• 3η επιλογή 
• Δεν ήταν στις 3 πρώτες επιλογές μου 

9.1.1.1.32 29 [FACULTY1ST]ΠΟΙO ΤΜΗΜΑ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ; * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν '2η επιλογή' Η '3η επιλογή' Η 'Δεν ήταν στις 3 πρώτες επιλογές μου' στην 
ερώτηση '28 [order]' (Σε ποια σειρά στο μηχανογραφικό δελτίο ήταν η σχολή που φοιτάτε;) 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

9.1.1.1.33 30 [HIERARCHY]ΙΕΡΑΡΧΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ: * 
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All your answers must be different and you must rank in order. 

Παρακαλώ αριθμήστε κάθε κελί με σειρά προτίμησης από το 1 μέχρι το 9 

• Επαγγελματική αποκατάσταση 
• Κοινωνική καταξίωση 
• Οικονομικές απολαβές 
• Έχω εξασφαλισμένη δουλειά όταν τελειώσω 
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
• Επιστημονικό/ ερευνητικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο των σπουδών  
• Παρακίνηση από το οικογενειακό περιβάλλον 
• Η τοποθεσία εγκατάστασης των σχολών 
• Οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς μου 

Ιεραρχήστε από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό. 

9.1.1.1.34 31 [IMPORTANCE] 

Πόσο σηµαντικά θεωρείτε; 

(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: µέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 

9.1.1.1.35 * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

Την επαγγελµατική αναγνώριση      

Την επιστηµονική αναγνώριση      

Την σταθερή και σίγουρη εργασία      

Την προσφορά βοήθειας στους συνανθρώπους      

Την απόκτηση πλούτου      

Το υψηλό κοινωνικό γόητρο επαγγέλµατος      

Αναγνωρισιµότητα (να είµαι γνωστός στην κοινωνία)      

1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 

9.1.1.1.36 32 [COURSEPERCENTAGE]ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ; * 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 
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• έως 24% 
• 25% έως 49% 
• 50% έως 74%  
• 75% έως όλα 

9.1.1.1.37 33 [GRADE]ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΑ; * 

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταχωρίσετε μόνον αριθμούς. 

Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 10 

Παρακαλώ γράψτε την απάντησή σας εδώ: 

•  

Δηλώστε τον αριθμό με ένα δεκαδικό ψηφίο π.χ. 6,5) 

9.1.1.1.38 34 [COURSEATTFREQ]ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ; 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

1: σπάνια, 2: μία φορά την εβδομάδα, 3: δύο τρεις φορές την εβδομάδα, 4: τέσσερις φορές την 
εβδομάδα, 5: καθημερινά. 

9.1.1.1.39 35 [EVALUATION] 

Πως αξιολογείτε: 

(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: µέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 

9.1.1.1.40 * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

Την συµµετοχή σας σε εργασίες/ προόδους      

Την ανταπόκρισή σας στις ασκήσεις/ προόδους       

Τις ώρες που αφιερώνετε για την µελέτη της ύλης των µαθηµάτων       

1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 
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9.1.1.1.41 36 [STUDYSATISFACTION] 

Είστε ικανοποιηµένος από το αντικείµενο των σπουδών σας; 

(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: µέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 

9.1.1.1.42 * 
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• 1  
• 2  
• 3  
• 4  
• 5  

1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ 

9.1.1.1.43 37 [FREQUENCY] 

Πόσο συχνά; 

(1: Ποτέ, 2: Πολύ σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον µήνα, 4: Κάθε εβδοµάδα, 5: Κάθε µέρα) 

9.1.1.1.44 * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

Πηγαίνετε εκδροµή ή ταξίδι      

Πηγαίνετε κινηµατογράφο      

Πηγαίνετε θέατρο      

Πηγαίνετε σε ταβέρνα       

Βρίσκεστε µε φίλους σε σπίτι       

Πηγαίνετε σε κάποια µουσική ή άλλη πολιτιστική εκδήλωση      

Επισκέπτεστε µουσείο ή άλλο αρχαιολογικό χώρο      

Επισκέπτεστε βιβλιοθήκη      

1: Ποτέ, 2: Πολύ σπάνια, 3: Μία/ δυο φορές τον μήνα, 4: Κάθε εβδομάδα, 5: Κάθε μέρα 

9.1.1.1.45 38 [WORKDURSTUDIES]ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ; * 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 
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• Ναι 
• Όχι 

9.1.1.1.46 39 [REASONWORK]ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ; * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '38 [workdurstudies]' (Εργάζεστε κατά την διάρκεια των 
σπουδών σας;) 

Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:  

• Από ανάγκη  
• Για επιπλέον εισόδημα  
• Για απόκτηση εμπειρίας  
• Άλλο: 

9.1.1.1.47 40 [RELATIONWSTUD]ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ; * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '38 [workdurstudies]' (Εργάζεστε κατά την διάρκεια των 
σπουδών σας;) 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Ναι 
• Όχι 

9.1.1.1.48 41 [FURTHERSTUDIES]ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ; * 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Ναι 
• Όχι 

9.1.1.1.49 42 [KINDOFSTUDIES]ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΣΠΟΥΔΕΣ; * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '41 [furtherstudies]' (Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε 
επιπλέον σπουδές;) 

Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:  
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• Δεύτερο πτυχίο  
• Μάστερ  
• Διδακτορικό  

9.1.1.1.50 43 [EDUCINSTIT]ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ; * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '41 [furtherstudies]' (Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε 
επιπλέον σπουδές;) 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις 

Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 

• Στην ίδια σχολή που φοιτώ  
• ΑΕΙ στην Ελλάδα 
• Ίδρυμα του εξωτερικό  
• Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

9.1.1.1.51 44 [SORTREASONS]ΙΕΡΑΡΧΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Ναι' στην ερώτηση '41 [furtherstudies]' (Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε 
επιπλέον σπουδές;) 

All your answers must be different and you must rank in order. 

Παρακαλώ αριθμήστε κάθε κελί με σειρά προτίμησης από το 1 μέχρι το 6 

• Επαγγελματική αποκατάσταση (εύρεση εργασίας) 
• Καλύτερες Οικονομικές απολαβές 
• Καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
• Επιστημονικό/ ερευνητικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
• Θέλω να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα  
• Παρακίνηση από το οικογενειακό περιβάλλον 

Ιεραρχήστε από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό 

9.1.1.1.52 45 [REASONNOSTUDIES]ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ * 

Απαντήστε αυτή την ερώτηση, μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

Η απάντηση ήταν 'Όχι' στην ερώτηση '41 [furtherstudies]' (Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε 
επιπλέον σπουδές;) 

Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει 

Παρακαλώ επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:  
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• Πρέπει να βρω αμέσως δουλειά  
• Δεν έχω τα χρήματα για τα δίδακτρα  
• Έλλειψη ενδιαφέροντος για κάποιο επιστημονικό αντικείμενο  
• Δεν θέλω να συνεχίσω το διάβασμα  
• Άλλο: 

9.1.1.1.53 46 [FACTORSAFFECTCAREER]ΙΕΡΑΡΧΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΙΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ * 

All your answers must be different and you must rank in order. 

Παρακαλώ αριθμήστε κάθε κελί με σειρά προτίμησης από το 1 μέχρι το 13 

• Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης 
• Οικονομικές απολαβές 
• Αντικείμενο της εργασίας 
• Εργασιακό περιβάλλον - Συναδελφικότητα 
• Ελεύθερος χρόνος 
• Οικογενειακές υποχρεώσεις 
• Επαγγελματική σταθερότητα 
• Κύρος – γόητρο 
• Ανεξαρτησία 
• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
• Κοινωνική προσφορά 
• Συχνές μετακινήσεις 
• Σχετικότητα με το αντικείμενο σπουδών 

Ιεραρχήστε από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό. 

9.1.1.1.54 47 [AGREEMENT]ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΑΣ * 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Στο τµήµα µου 
υπάρχει αρκετή 
γραφειοκρατία 

       

Είµαι πλήρως 
ενηµερωµένος / η 
για τις φοιτητικές 
µου υποχρεώσεις 

       

Το περιβάλλον 
φοίτησης -κτηριακές 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

εγκαταστάσεις- είναι 
ικανοποιητικό 

Το περιβάλλον 
φοίτησης- 

εξοπλισµός- είναι 
ικανοποιητικό 

       

Οι καθηγητές µου, 
επιβραβεύουν τα 
επιτεύγµατα και την 
προσπάθειά µου 

       

Έχω καλή σχέση µε 
τους συµφοιτητές 

µου 
       

Η κρίση των 
καθηγητών µου είναι 

δίκαιη 
       

Έχω καλές σχέσεις 
µε τους καθηγητές 

µου 
       

Η φοίτησή µου είναι 
µια ιδιαίτερα 

αγχώδης διαδικασία 
       

Δουλεύω µε 
εντατικούς ρυθµούς 
για να ανταπεξέλθω 
στις φοιτητικές µου 
υποχρεώσεις 

       

Έχει αυξηθεί ο 
φόρτος εργασίας        

Έχει αυξηθεί η 
πίεση για την άµεση 
παράδοση των 
εργασιών 

       

9.1.1.1.55 48 [SATISFACTIONLEVEL] 
Ποιός ο βαθµός ικανοποίησής σας 
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9.1.1.1.56 * 
Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 1 2 3 4 5 

από το επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Τµήµα σας      

από την όλη υποδοµή του τµήµατός σας λειτουργικά      

από το έργο του διδακτικού προσωπικού και τη συµβολή τους στην ολοκλήρωση των 
σπουδών σας      

από τις υπηρεσίες της γραµµατείας του Τµήµατος σας σε σχέση µε την ανάγκη σας για 
εξυπηρέτηση στα θέµατα που σας αφορούν      

από το επίπεδο των σπουδών σας      

1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ 

9.1.1.1.57 49 [BURNOUT]ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΘΕΣΕΙΣ * 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Απουσιάζω συχνά από 
τις επαγγελµατικές µου 
υποχρεώσεις στο 
πανεπιστήµιο 

       

Νιώθω συχνά 
κουρασµένος, 

εξαντληµένος, χωρίς 
ενέργεια 

       

Νιώθω συχνά αδυναµία 
συγκέντρωσης        

Το τµήµα στο οποίο 
φοιτώ αξίζει την 
αφοσίωσή µου 

       

Οι προσωπικές µου 
αξίες συνάδουν µε τη 
γενικότερη κουλτούρα 

του τµήµατος 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Η φοίτηση µού 
προκαλεί άγχος 

επηρεάζοντας αρνητικά 
την απόδοσή µου 

       

Νιώθω ψυχικά 
εξουθενωµένος / η από 

τη φοίτησή µου 
       

Νιώθω εξαντληµένος / 
η όταν ξυπνάω το πρωί 

και έχω να 
αντιµετωπίσω άλλη µια 

µέρα φοίτησης 

       

Είναι κουραστικό για 
µένα να συνεργάζοµαι 
µε τους συµφοιτητές 
µου όλη την ηµέρα 

       

Είναι κουραστικό για 
µένα να συνεργάζοµαι 
µε τους καθηγητές µου 

όλη την ηµέρα 

       

Νιώθω 
απογοητευµένος /η 
από τη φοίτησή µου 

       

Μού δηµιουργεί 
µεγάλο stress το να 
συνεργάζοµαι στενά µε 
τους συµφοιτητές µου 

       

Μού δηµιουργεί 
µεγάλο stress το να 
συνεργάζοµαι στενά µε 
τους καθηγητές µου 

       

Μπορώ εύκολα να 
καταλάβω πώς 
αισθάνονται οι 
συµφοιτητές µου 

       

Μπορώ εύκολα να 
καταλάβω πώς 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

αισθάνονται οι 
καθηγητές µου 

Αντιµετωπίζω τα 
προβλήµατα της 
φοίτησής µου 
αποτελεσµατικά 

       

Νιώθω 
αναζωογονηµένος/ η 
όταν συνεργάζοµαι µε 
τους συµφοιτητές µου 

       

Νιώθω 
αναζωογονηµένος/ η 
όταν συνεργάζοµαι µε 
τους καθηγητές µου 

       

Νιώθω ότι 
συµπεριφέροµαι σε 

µερικούς συµφοιτητές 
µου, απρόσωπα σαν να 
είναι αντικείµενα 

       

Νιώθω ότι 
συµπεριφέροµαι σε 
µερικούς καθηγητές 

µου, απρόσωπα σαν να 
είναι αντικείµενα 

       

Ανησυχώ µήπως η 
φοίτησή µου, µε κάνει 

σκληρό/ η 
       

Στην πραγµατικότητα 
δεν µε ενδιαφέρει τί 
συµβαίνει στους 
συµφοιτητές µου 

       

Στην πραγµατικότητα 
δεν µε ενδιαφέρει τί 
συµβαίνει στους 
καθηγητές µου 

       

Όταν επιστρέφω στο 
σπίτι µπορώ εύκολα να 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

ξεχάσω τις 
"σκοτούρες" της 
φοίτησης και να 
χαλαρώσω 

Εξαιτίας των 
απαιτήσεων της 
φοίτησης, όταν 

επιστρέφω στο σπίτι 
είµαι ευερέθιστος/ η 

       

Ο χρόνος που 
καταλαµβάνει στην 
καθηµερινή ζωή η 
φοίτησή µου, δεν µου 

επιτρέπει να 
πραγµατοποιώ 
προσωπικές, 
οικογενειακές, 

κοινωνικές απαιτήσεις 

       

Νιώθω συναισθηµατικά 
στραγγισµένος/ η από 
την φοίτησή µου 

       

Η καθηµερινή φοίτηση 
είναι πραγµατικά µια 
πίεση για µένα 

       

Δείχνω λιγότερο 
ενδιαφέρον για τις 

σπουδές µου από τότε 
που ξεκίνησε η φοίτησή 

µου 

       

Νιώθω ενθουσιασµένος 
/ η όταν ολοκληρώσω 
κάτι στις σπουδές µου 

       

Στη φοίτησή µου 
αισθάνοµαι βέβαιος / η 

ότι είµαι 
αποτελεσµατικός/ ή 

       

Νιώθω ότι έχω 
αποκοµίσει πολλά 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

αξιόλογα πράγµατα 
κατά την φοίτησή µου 

Αµφιβάλλω για τη 
σηµασία των σπουδών 

µου 
       

Έχω γίνει πιο κυνικός 
/ ή για το αν η φοίτησή 
µου, συµβάλλει σε κάτι 

       

Έχω σκεφτεί το 
ενδεχόµενο 

εγκατάλειψης των 
σπουδών µου, διότι 
νιώθω ότι βρίσκοµαι 
στα όρια της αντοχής 

µου 

       

9.1.1.1.58 50 [EMOTIONALIST]ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ * 

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: 

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Δυσκολεύοµαι να 
εκφράσω τα 

συναισθήµατα µου µε 
λόγια 

       

Συχνά µου φαίνεται 
δύσκολο να βλέπω τα 
πράγµατα από την 
οπτική γωνία ενός 
άλλου ατόµου 

       

Συνήθως µου 
φαίνεται δύσκολο να 

ελέγξω τα 
συναισθήµατά µου 

       

Πολλές φορές 
δυσκολεύοµαι να 
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

κατανοήσω τι 
ακριβώς νιώθω 

Μπορώ κατά κανόνα 
να µπαίνω στη θέση 
κάποιου και να 
καταλάβω τα 

συναισθήµατά του 

       

Θεωρώ ότι µπορώ να 
γνωρίζω τα 

συναισθήµατά µου µε 
σαφήνεια 

       

Θεωρώ ότι µπορώ να 
εκφράσω τα 

συναισθήµατά µου µε 
σαφήνεια 

       

Θεωρώ ότι µπορώ να 
διαχειριστώ τα 
συναισθήµατα µου 

       

Θεωρώ ότι µπορώ να 
αναγνωρίσω 
επιτυχώς τα 

συναισθήµατα των 
άλλων 

       

Μου είναι δύσκολο 
να καταλάβω τα µη 
λεκτικά µηνύµατα 
των ανθρώπων 

       

Μερικά από τα πιο 
σηµαντικά γεγονότα 
της ζωής µου µε 
οδήγησαν στο να 
αναθεωρήσω τι είναι 
σηµαντικό και τι όχι 

στη ζωή 

       

Ελέγχω τα 
συναισθήµατά µου        
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Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 
πολύ 

Διαφωνώ 
λίγο Ουδέτερος/η Συµφωνώ 

λίγο 
Συµφωνώ 
πολύ 

Συµφωνώ 
απόλυτα 

Δύσκολα 
καταλαβαίνω γιατί οι 
άλλοι αισθάνονται 
ό,τι αισθάνονται 

       

Κάνω πράξη αυτά για 
τα οποία δεσµεύοµαι        

Έχω επίγνωση των 
ικανοτήτων και των 
αδυναµιών µου 

       

Αναγνωρίζω το πως 
τα συναισθήµατα µου 
επηρεάζουν την 
απόδοσή µου 

       

Καταλαβαίνω τους 
λόγους για τη 

συµπεριφορά των 
άλλων 

       

 
23.12.2018 – 23:59 
 
Υποβολή της έρευνάς σας 
Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτή την έρευνα. 


