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Abstract: The vast majority of research studies utilize the Maslach Burnout Inventory (MBI) 

research tool to evaluate employee burnout. The Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) is a 

recent self-report research tool for measuring professional burnout. It has two dimensions, 

exhaustion and disengagement from work. This questionnaire has not been extensively 

exploited in the field of education in Greece and its factor structure, as a research tool, has not 

been adequately evaluated. The purpose of this study is to evaluate the factorial structure of 

the OLBI research tool for mapping professional burnout in the field of education in Greece. 

The research was quantitative using the OLBI questionnaire. Data were collected from 66 

school principals in the Secondary Education out of a total of 67 school principals of all 

schools in the prefecture of Ilia, in the school year 2017-2018. Data analysis and the 

evaluation of the factorial structure of the OLBI questionnaire were done using SPSS25 and 

LISREL 8.8. The results of the confirmatory factor analysis showed that the OLBI 

questionnaire is confirmed as a research tool for evaluating professional burnout in the field 

of education in Greece. 
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Πεξίιεςε: Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ εξγαδφκελσλ αμηνπνηεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Τν Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) είλαη έλα πξφζθαην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν απηναλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Πεξηιακβάλεη δπν δηαζηάζεηο, ηελ εμάληιεζε θαη ηελ απνδέζκεπζε απφ ηελ εξγαζία. Τν 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην δελ έρεη αμηνπνηεζεί εθηελψο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα θαη δελ έρεη αμηνινγεζεί ηθαλνπνηεηηθά ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ σο 
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εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Σθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Ζ έξεπλα ήηαλ 

πνζνηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI. Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ 66 

Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε ζχλνιν 67 Γηεπζπληψλ, 

φισλ ησλ ζρνιείσλ ζηνλ λνκφ Ζιείαο, ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI έγηλε κε 

ηα ινγηζκηθά SPSS25 θαη LISREL 8.8.Τα απνηειέζκαηα ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο έδεημαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην OLBI επηβεβαηψλεηαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

Λέμεηο-θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, Γηεπζπληέο, ζρνιείν, εξσηεκαηνιφγην OLBI 

1.Δηζαγσγή 

Ζ εηζαγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout) θαη ε ζεκειίσζε ηνπ 

πεδίνπ ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπλδξφκνπ burnout απνδίδεηαη ζηνλ ςπρίαηξν Freudenberger 

(Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998). Τν burnout έγηλε γλσζηφ σο 

ςπρνινγηθφο, ςπρηαηξηθφο φξνο, ην 1974 (Freudenberger, 1974). Παξάιιεια, θαη ε 

ςπρνιφγνο Maslach κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ζηε δεθαεηία ηνπ ʾ70, πξνζέγγηδε ην δήηεκα ηεο 

εμνπζέλσζεο πνπ βίσλαλ νη εξγαδφκελνη ζε δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (Schaufeli 

et al., 2008). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο σο έλλνηα έρεη 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ δηεζλψο (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009) γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 40 έηε. Απνηειεί έλα ςπρνινγηθφ ζχλδξνκν απνηέιεζκα ρξφλησλ 

αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ζηελ εξγαζία (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Δπηπιένλ, 

πξνζεγγίδεηαη σο κηα αληίδξαζε, ε φπνηα εμειίζζεηαη ζηνλ ρξφλν, ζε ρξφληεο δηαπξνζσπηθέο 

πεγέο άγρνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηε κείσζε ησλ πξνζσπηθψλ 

επηηεπγκάησλ (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε απνηειεί 

ην θεληξηθφ θαη εκθαλέο ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ burnout θαη 

ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ (Maslach et al., 2001). Απηή είλαη θαη ε 

επηθξαηέζηεξε πξνζέγγηζε γηα ην burnout. Τν εξεπλεηηθφ εξγαιείν Maslach Burnout 

Inventory (MBI) ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε Maslach αμηνινγεί απηέο ηηο δηαζηάζεηο 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Τν εξσηεκαηνιφγην MBI 

παξνπζηάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη θπξηαξρεί ζην πεδίν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Φξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή 

θιίκαθα κέηξεζεο (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

Ζ κειέηε ηεο εθδήισζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αλαπηχρηεθε αξρηθά ζην 

επαγγεικαηηθφ πεδίν ησλ αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Maslach & Leiter, 

2016). Ψζηφζν, κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ δηεπξχλζεθε ην πεδίν κειέηεο θαη ε έξεπλα 

επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, δεδνκέλνπ φηη νη εξγαδφκελνη ζε θάζε 
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επάγγεικα κπνξεί λα εκθαλίζνπλ burnout (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2002).  

Σηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ιηγφηεξεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ψζηφζν, πνιχ κηθξφ ελδηαθέξνλ έρεη δνζεί ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Έμαιινπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

αμηνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Maslach Burnout Inventory. Σηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

κειέηε αμηνπνηήζεθε ην ελαιιαθηηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν Oldenburg Burnout Inventory 

OLBI γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρζεθε ε παξαγνληηθή 

δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. 

2.Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθελφο εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ην ζχλδξνκν, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε επαγγεικαηηθφ 

πεδίν (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Πξφθεηηαη γηα επηπηψζεηο αξλεηηθέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ εξγαδφκελν, ζηελ πεξίπησζε καο ηνλ εθπαηδεπηηθφ/Γηεπζπληή, ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, ηνλ νξγαληζκφ (ζρνιηθή κνλάδα) (Maslach, 2018; Maslach & Leiter, 2017) 

θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Maslach & Jackson, 1981). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

εξγαδφκελνη πνπ βηψλνπλ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθδειψλνπλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζηελ εξγαζία ηνπο (Maslach & Leiter, 2016) φπσο κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο, ζπρλέο απνπζίεο, ρακειφ εζηθφ θαη κεησκέλε επαγγεικαηηθή δέζκεπζε 

(Schaufeli & Enzenman, 1998) θαη ελ ηέιεη κεησκέλε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ 

(Maslach, Jackson & Leiter, 1997). Δπηπιένλ, ην burnout ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ, φπσο αυπλία, ζσκαηηθή θφπσζε θ.ά. θαζψο θαη κε ηελ εθδήισζε 

πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα (Maslach, Jackson & Leiter, 1997) ή πξνβιεκάησλ πγείαο θαη 

πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Maslach & 

Leiter, 2016). Τέινο, ίζσο θάπνηνη εξγαδφκελνη επαγγεικαηηθά εμνπζελσκέλνη θηάζνπλ ζην 

ζεκείν λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ελψ άιινη κπνξεί λα παξακείλνπλ πξνζθέξνληαο 

φκσο ζε απηή ην ειάρηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Maslach & Leiter, 2016a).  

3.Δξγαιεία αμηνιόγεζεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Γηάθνξα εξγαιεία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, ησλ αηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Τα εξσηεκαηνιφγηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζεσξεηηθή 

βάζε θαη πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηψλ ζην δήηεκα (McCormack & Cotter, 2013). Πξφθεηηαη 

γηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία δηεξεπλνχλ ην burnout κέζα απφ ηηο απηναλαθνξέο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θαη δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο πνπ ειέγρνπλ, αλ θαη θεληξηθή ηνπο 

δηάζηαζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμνπζέλσζε, ε «απνζηξάγγηζε» ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

απνζεκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ (Schaufeli & Buunk, 2003). Κάζε εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη νξηζκέλα είλαη πην θαηάιιεια γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο ή πεξηβάιινληα. Τα εξσηεκαηνιφγηα πνηθίινπλ αλαθνξηθά κε 

ηηο δηαζηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δειψζεσλ θαη ηνλ ηχπν ησλ 

απαληήζεσλ ηεο θιίκαθαο. 

3.1 Δξσηεκαηνιόγην Oldenburg Burnout Inventory (OLBI)  

Tν εξσηεκαηνιφγην Oldenburg Burnout Inventory πξνηείλεηαη σο θαηάιιειν ελαιιαθηηθφ 

εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Halbesleben & Demerouti, 2005) γηα 

λα μεπεξαζηνχλ πξνβιεκαηηζκνί, πεξηνξηζκνί θαη θξηηηθέο ζην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Maslach, φπσο ε θξηηηθή γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο (Qiao & Schaufeli, 

2011) θαη ε κνλφπιεπξε δηαηχπσζε ησλ δειψζεσλ πνπ αληηθαηαζηάζεθε ζην OLBI απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ (Demerouti, Bakker, Vardakou & 

Kantas, 2003). 

Τν εξσηεκαηνιφγην OLBI (Demerouti et al., 2003) θαηαγξάθεη ηελ εμνπζέλσζε ζε δχν 

θεληξηθέο δηαζηάζεηο, ηελ εμάληιεζε (θπζηθή, πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) θαη ηελ 

απνδέζκεπζε, απεκπινθή απφ ηελ εξγαζία (Demerouti, Mostert & Bakker, 2010). 

Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε θάζε 

επαγγεικαηηθφ πεδίν (Demerouti, Bakker, Vardakou & Kantas, 2003) θαη εδξάδεηαη 

ζεσξεηηθά ζην κνληέιν ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πφξσλ ηεο εξγαζίαο (Demerouti et al., 

2001). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εθδειψλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν φηαλ αδπλαηεί κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επίκνλεο θαη ζπλερείο εξγαζηαθέο 

απαηηήζεηο πνπ βηψλεη. Οη απαηηήζεηο εμαληινχλ θάζε πφξν θαη ν εξγαδφκελνο εκθαλίδεη ην 

ζχλδξνκν burnout (Maslach & Leiter, 2017). Οη ππεξβνιηθέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εθδήισζε εμάληιεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ νη 

πεξηνξηζκέλνη ή ειιείπνληεο πφξνη ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ απνδέζκεπζε απφ ηελ 

εξγαζία (Demerouti et al., 2001). Ζ δηάζηαζε ηεο εμάληιεζεο ζην εξσηεκαηνιφγην OLBI 

θαηαγξάθεηαη σο κηα αθξαία θφπσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ καθξνρξφληα έθζεζε ζε 

ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή επηβάξπλζε θαη έληαζε απφ ζπλζήθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εξγαζηαθέο απαηηήζεηο (Demerouti, Mostert & Bakker, 2010). Ζ δηάζηαζε ηεο 

απνδέζκεπζεο απφ ηελ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ απνκάθξπλζε πνπ αηζζάλεηαη ν 

εξγαδφκελνο σο πξνο ηα εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα ηα νπνία ηνπ είλαη αδηάθνξα θαη δελ ηνλ 

πξνθαινχλ. Ο εξγαδφκελνο, σο απνηέιεζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ, βηψλεη αξλεηηθή 

ζηάζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ, ην αληηθείκελν απηήο θαη γεληθά ηελ 

εξγαζία ηνπ ηελ νπνία ηειηθά εθηειεί κεραληθά (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 

2001). Τν εξσηεκαηνιφγην OLBI απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο, νθηψ γηα θάζε δηάζηαζε. Οη 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζε θάζε ππνθιίκαθα είλαη ζεηηθά δηαηππσκέλεο θαη νη ππφινηπεο 4 
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αξλεηηθά δηαηππσκέλεο (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 

κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert πνπ εθηείλεηαη απφ ην 1 (Σπκθσλψ απφιπηα), ην 2 (Μάιινλ 

ζπκθσλψ), ην 3 (Μάιινλ δηαθσλψ) κέρξη ην 4 (Γηαθσλψ απφιπηα). Αθνχ αληηζηξαθνχλ νη 

αξλεηηθά δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο ζηηο δπν ππνθιίκαθεο, ππνινγίδνληαη νη κέζνη φξνη γηα 

θάζε δηάζηαζε. Υςειφ ζθνξ θαη ζηηο δπν δηαζηάζεηο δειψλεη ηελ εκθάληζε πςειήο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

3.2 Γηαθνξέο εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ OLBI κε εξεπλεηηθό εξγαιείν MBI 

Ζ θιίκαθα MBI έρεη δερηεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θξηηηθή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εξεπλεηέο 

παξνπζηάδνπλ ελαιιαθηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ επίπεδνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas, 2003; Schaufeli 

&Taris, 2005). 

Τν εξσηεκαηνιφγην ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο Maslach, Maslach Inventory Burnout (MBI) 

είλαη ην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

(Bakker et al., 2004), ελψ νη έξεπλεο κε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ δπν παξαγφλησλ OLBI δελ 

είλαη πνιιέο. Τν εξσηεκαηνιφγην OLBI δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ην MBI ζηα εμήο 

ζεκεία: Οη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαηαγξάθνληαη ζε κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert 

πνπ εθηείλεηαη απφ ην 1 (Σπκθσλψ απφιπηα) έσο ην 4 (Γηαθσλψ απφιπηα). Αληίζεηα, ζην 

MBI θαηαγξάθνληαη ζε κηα επηαβάζκηα θιίκαθα Likert, απφ ην 0 «πνηέ» έσο ην 6 «θάζε 

κέξα» γηα ηε ζπρλφηεηα πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ εκπεηξία πνπ αλαθέξεη ε θάζε 

δήισζε θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο (Maslach & Jackson, 1981). 

Σε αληίζεζε κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν MBI ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο εμάληιεζεο, ην OLBI πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή 

δηάζηαζε (Maslach, Leiter & Schaufeli, 2009). Σην πιαίζην απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζε άηνκα κε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή εξγαζία 

(Demerouti, Mostert & Bakker, 2010). 

Δπηπιένλ, ε απνδέζκεπζε απφ ηελ εξγαζία, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην OLBI, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηαχηηζε ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηε δηάζεζε ηνπ λα ζπλερίδεη λα ηελ αζθεί. 

Αληίζεηα, ε δηάζηαζε ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο ηνπ MBI απεπζχλεηαη ζε απηνχο πνπ 

δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο ησλ εξγαδφκελσλ, νπφηε απνηειεί απιά έλαλ ηχπν, κηα κνξθή 

απνδέζκεπζεο απφ ηελ εξγαζία (Demerouti, Mostert & Bakker, 2010). 

Τέινο, έλα αθφκα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ OLBI ζε ζρέζε κε ην 

εξσηεκαηνιφγην MBI είλαη ε απνπζία έιεγρνπ ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο, απηήο ηεο αίζζεζεο 

πξνζσπηθήο επίηεπμεο. Ζ πξνζσπηθή επίηεπμε πξνζεγγίδεηαη σο πηζαλή ζπλέπεηα ηνπ 

burnout θαη δελ ζεσξείηαη θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 

2008). 
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4.Έξεπλεο ζηελ Διιάδα 

Μνινλφηη ην OLBI έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο δελ αμηνινγείηαη ζπρλά σο πξνο ηηο 

ςπρνκεηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Σρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, νη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο πεξηέρνπλ κφλν εθηηκήζεηο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ δείθηε Cronbach's alpha 

(Brown, 2015). Οξηζκέλεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην OLBI ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηα ζπληζηψκελα βήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα κηα ρψξα κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ρψξα γηα ηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθε (Van de Vijver, 2016).  

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, νη έξεπλεο αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI είλαη 

ειάρηζηεο. 

Οη Demerouti et al. (2003) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εμέηαζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή 

θαη εγθπξφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) αλάκεζα 

ζε 232 Έιιελεο εξγαδφκελνπο απφ δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (ηξαπεδηθνί, αζθαιηζηέο, 

ρεκηθνί, βηνιόγνη, θαξκαθνπνηνί, νηθνλνκνιόγνη, ζηαηηζηηθνιόγνη θ.ά.) απφ δχν κεγάιεο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη έμη κηθξέο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην 45% 

απαζρνινχληαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην 55% ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Απφ απηνχο, ην 59% 

ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 41% άλδξεο, ελψ ην 52% ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ. Δπίζεο, ην 

62% ήηαλ έγγακνη θαη ην 39% ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ. Ζ κέζε εξγαζηαθή ηνπο 

εκπεηξία ήηαλ 16 έηε, ελψ θαηείραλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε απαζρφιεζεο θαηά κέζν φξν 11 

έηε. Ζ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (CFA) έγηλε κε ην ινγηζκηθφ IBM SPSS AMOS. 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλεηαη ε πξνηεηλφκελε δνκή ησλ δχν 

ππνθιηκάθσλ (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) ηνπ OLBI νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

δηαηππσκέλα εξσηήζεηο γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο εμνπζέλσζεο απφ ηελ εξγαζία ζε 

εηεξνγελή ειιεληθφ πιεζπζκφ.  

Οη Τζανχζεο θαη Ξαλζνπνχινπ (2013) ζε έξεπλά ηνπο γηα ην εξγαιείν Oldenburg Burnout 

Inventory (OLBI) αμηνιφγεζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή ηνπ θαη ηελ παξαγνληηθή ηζνδπλακία 

κεηαμχ εξγαδφκελσλ θαη θνηηεηψλ. Τα δχν δείγκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 390 εξγαδφκελνη θαη 

250 θνηηεηέο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο θαη ηεο παξαγνληηθήο 

ηζνδπλακίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε. Σχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα, ην κνληέιν ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI 

επηβεβαηψλεηαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Δπίζεο, ππάξρεη κεηξηθή θαη δνκηθή ηζνδπλακία 

ηεο θιίκαθαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο θνηηεηέο. 

Τέινο, νη Reis et al (2015) ζε έξεπλά ηνπο δηεξεχλεζαλ ηελ παξαγνληηθή δνκή θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) γηα ηελ 

θαηακέηξεζε ηεο εμνπζέλσζεο ζε δηάθνξεο νκάδεο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη αθαδεκατθνχ ρψξνπ 

(Γεξκαλνί λνζειεπηέο, Γεξκαλνί θνηηεηέο θαη Έιιελεο θνηηεηέο). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο 

ζηνπο θνηηεηέο έγηλε πξνζαξκνγή ηνπ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI. Μνινλφηη νη 

εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηα ίδηα ζέκαηα έγηλε πξνζαξκνγή κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «κειέηε» θαη 
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«ζπνπδέο» (OLBI S). Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ην δείγκα ήηαλ 303 θνηηεηέο απφ δχν 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα πνπ βξίζθνληαη ζηε βφξεηα θαη λφηηα Διιάδα, θπξίσο θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Χπρνινγίαο (59,1%), ελψ νη ππφινηπνη ήηαλ θνηηεηέο ησλ Δπηζηεκψλ Αγσγήο θαη 

ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Απφ απηνχο, ε πιεηνλφηεηα (81%) ήηαλ γπλαίθεο. Ζ κέζε 

ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 23,3 θαη ν κέζνο ρξφλνο θνίηεζεο ήηαλ 3,6 έηε. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ δνκηθψλ εμηζψζεσλ IBM SPSS AMOS 20. Σχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα, επηβεβαηψλεηαη ε παξαγνληηθή δνκή ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηεο αθαδεκατθήο εμνπζέλσζεο ζε Έιιελεο θνηηεηέο. 

5. Δξεπλεηηθόο ζθνπόο 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

6. Δξεπλεηηθό εξώηεκα 

Τν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην φπνην ηέζεθε θαη νξηνζέηεζε ηελ έξεπλα γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ έρεη σο εμήο: 

Μπνξεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI λα επηβεβαησζεί σο εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα; 

7. Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη εξεπλεηηθό εξγαιείν 

7.1. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2018, κε απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ, κέζσ google 

forms, ζηνπο Γηεπζπληέο φισλ ησλ ηχπσλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ζιείαο. Υπήξμε ζρεδφλ θαζνιηθή ζπκκεηνρή θαζψο απφ ην ζχλνιν ησλ 67 Γηεπζπληψλ, 

αληαπνθξίζεθαλ νη 66, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ (98,5%). 

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ Γηεπζπληψλ είλαη άλδξεο (56,1%). Τν 59,1% έρνπλ επηπιένλ ζπνπδέο κε ηελ 

πιεηνλφηεηα λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (43,9%). Τν 68,2%. είλαη έγγακνη κε παηδηά. 

Τν 51,5% δηεπζχλνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ απφ 7-16 ηκήκαηα. Ζ κέζε ειηθία ηνπο 

είλαη 55,44 έηε. Τέινο, ε κέζε ηηκή εηψλ ππεξεζίαο ηνπο είλαη 26,06 έηε, ελψ ε κέζε ηηκή 

ησλ έησλ ππεξεζίαο σο Γηεπζπληέο είλαη 6,5 έηε. 
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7.2. Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Τν εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο OLBI, κε 16 εξσηήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο –δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηψληαο κηα 4βαζκηα θιίκαθα Likert απφ ην 1 (Σπκθσλψ 

απφιπηα) κέρξη ην 4 (Γηαθσλψ απφιπηα). 

8. Γηαδηθαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

8.1. Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο 

θαη ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Αθνινχζεζε ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ζην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS v25.0 πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη θσδηθνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ LISREL 8.8 

(Linear Structural Relations) γηα ηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (Confirmatory 

Factor Analysis – CFA).  

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο (Cronbach's Alpha)–(πίλαθαο 1) ηεο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη θαηλνκεληθήο εγθπξφηεηαο (Face validity) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

OLBI θαζψο γηα θάζε παξάγνληα (δηάζηαζε) ππήξραλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο εξσηήζεηο 

(Eisinga et al., 2013) θαη ηα εξσηήκαηα πεξηείραλ πάλσ απφ δχν απαληήζεηο (Cronbach, 

1951). Έπεηηα, έγηλε μερσξηζηφο ππνινγηζκφο γηα θάζε δηάζηαζε (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Όινη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ δχν παξαγφλησλ (δηαζηάζεσλ) ήηαλ πάλσ απφ 0,70, ελψ, γηα ην ζχλνιν, ν δείθηεο ήηαλ 

a=0,841 θαη επέηξεπαλ ηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Vaske et al., 2016).  

Πίλαθαο 1. Σπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (Cronbach's Alpha)  

 Παξάγνληεο  

(F) 
Μεηαβιεηέο 

Τηκή Cronbach's 

Alpha 

1 Απνδέζκεπζε =F1 (1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6 

ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ, 

13 ΑΠΟΓ, 15 ΑΠΟΓ) 

6 0,773 

2 Δμάληιεζε=F2 (2 ΔΞΑΝ, 4 ΔΞΑΝ, 5 

ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ, 

14 ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ) 

8 0,832 

 F1+F2 14 0,841 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 
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Σηε ζπλέρεηα έγηλε: α) Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Exploratory 

Factor Analysis – EFA) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI κε ην SPSS v25.0, γηα ηε δνκηθή 

εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηνπ. Έγηλε αλίρλεπζε ησλ 

ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα ππήξραλ θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα παξαγνληηθφ 

κνληέιν εξκελείαο ή κηα ππφζεζε γηα πεξαηηέξσ εξγαζία ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Γαθέξκνο, 2013). Γηα ηελ αλάιπζε επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ 

θχξησλ ζπληζησζψλ (Principal Components Analysis), γηαηί απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ 

ζπλεζίδεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ελφο ζπλφινπ (Stevens, 2002) θαη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα πην νινθιεξσκέλεο αλαιχζεηο θαη εξκελείεο (Tabachninck & Fidell, 2007). 

Σρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλε έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ. Τν δείγκα ήηαλ ηπραίν θαη ην κέγεζφο ηνπ ήηαλ N=66. Ο Zeller (2005) ζεσξεί 

επαξθέο έλα δείγκα αθφκα θαη 50 πεξηπηψζεηο (cases) θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Τν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη 16 εξσηήκαηα κε 8 εξσηήζεηο γηα θάζε κία απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο, 

ε κέηξεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε ηελ ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert. Αθινχζεζε έιεγρνο ηεο 

θαλνληθφηεηαο, γξακκηθφηεηαο, απνπζίαο αθξαίσλ ηηκψλ, γηα ειιεηπείο ηηκέο θαη έιεγρνο 

ζθαηξηθφηεηαο Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (ΚΜO)- (πίλαθαο 2). Ζ 

παξαγνληηθή αλάιπζε, παξά ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη, δελ παχεη 

λα είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν, εθφζνλ ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο επηζηεκνληθήο πινπνίεζεο 

(Kerlinger, 1986). Ο ππνινγηζκφο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο έγηλε ζηε κήηξα δηαζπνξάο 

θαη ζπλδηαζπνξάο (covariance matrix) γηαηί φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

αλάιπζε παίξλνπλ ηηκέο απφ ηελ ίδηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα Likert (Morrison, 1976). 

Παξάιιεια, επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο κέγηζηεο δηαθχκαλζεο 

(Varimax) – (πίλαθαο 5) γηα λα γίλεη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε δηαζπνξά ζηηο 

θνξηψζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ζε έλαλ παξάγνληα. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ 

έγηλε ε επηινγή ηεο κεζφδνπ listwise γηαηί είλαη ε ζπλήζεο θαη νη άιιεο δχν κέζνδνη 

(pairwise, replace with mean), ελδερνκέλσο λα παξνπζίαδαλ πξφβιεκα γηα ηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε (Norusis, 2006). Γηα ην παξαγνληηθφ κνληέιν νη κεηαβιεηέο γηα θάζε ζπζηάδα πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε είλαη φζεο νη θνξηψζεηο ήηαλ 40%≥ γηα θαιχηεξν παξαγνληηθφ κνληέιν, 

ελψ θάζε παξάγνληαο είρε πάλσ απφ 3 κεηαβιεηέο (Schene et al., 1998). Μεηά ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε αθνινχζεζε έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ παξαγφλησλ 

(Cronbach's Alpha)-(πίλαθαο 7). 

β) Ζ Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (Confirmatory Factor Analysis – CFA) ε νπνία 

έγηλε κε ην ινγηζκηθφ LISREL 8.8, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο 

παξαγνληηθήο δνκήο θαη ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Ψο κέζνδνο εθηίκεζεο 

επηιέρζεθε ε Μέγηζηε Πηζαλνθάλεηα (Maximum Likelihood) γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα 

ζηαηηζηηθά κνληέια, θαζψο επίζεο ην δείγκα ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (Ν=66). Γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

ηπρφλ ηηκψλ πνπ ήηαλ απνχζεο (missing values) ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο (Listwise pairs 

deletion) κέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ Lisrel 8.8 (Kamakura & Wagner, 2000). Τέινο, έγηλε 

έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηνπο δείθηεο γηα λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα θαη ε 
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πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. 

9. Γηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (EFA) ηνπ OLBI 

9.1. Έιεγρνο δεηγκαηηθήο επάξθεηαο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί έγηλε αξρηθά έιεγρνο ηεο δεηγκαηηθήο επάξθεηαο ησλ Kaiser-Meyer-

Olkin (ΚΜΟ) (πίλαθαο 2). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πιεξνχληαλ νη παξαδνρέο γηα ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηε δεηγκαηηθή επάξθεηα ησλ ΚΜΟ ε ηηκή ήηαλ 

0,847 αξθεηά θνληά ζηελ ηηκή 1, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο ηεο ζθαηξηθφηεηαο (Batrtlett΄Test), έδεημε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

(ρ2=512,562, p=0,000<0,0001). 

Σχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 νη 16 κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάιπζε δελ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ κέζν φξν. Ζ κεηαβιεηή κε ην 

κηθξφηεξν κέζν φξν είλαη ε 1 ΑΠΟΓ=1,59 θαη κε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ε 3 ΑΠΟΓ=3.33. 

Σχκθσλα κε ηε κέζνδν DeCarlo (1997) νη ηηκέο Skewness<|2,0| θαη νη ηηκέο Kurtosis <|7| 

επνκέλσο, ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή (MacCallum, 1999). 

Πίλαθαο 2 Έιεγρνο ηεο δεηγκαηηθήο επάξθεηαο ησλ Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,847 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 512,562 

df 120 

Sig. 0,000 

a. Based on correlations 

 

Πίλαθαο 3. Αλάιπζε εξσηεκάησλ (item analysis) 

Item Mean SD 
Skewness Kurtosis 

Statistic Std.error Statistic Std.error 

1.ΑΠΟΓ 1,59 0,723 1,059 0,295 0,707 0,582 

3 ΑΠΟΓ 3,33 0,791 -1,062 0,295 0,659 0,582 

6 ΑΠΟΓ 3,24 0,658 -0,301 0,295 -0,702 0,582 

7 ΑΠΟΓ 1,48 0,588 0,762 0,295 -0,368 0,582 

9 ΑΠΟΓ 3,21 0,755 -0,819 0,295 0,636 0,582 

11 ΑΠΟΓ 3,45 0,748 -1,205 0,295 0,732 0,582 
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13 ΑΠΟΓ 2,56 0,979 -0,124 0,295 -0,945 0,582 

15 ΑΠΟΓ 2,24 0,842 0,465 0,295 -0,177 0,582 

2 ΔΞΑΝ 3,24 0,86 -0,795 0,295 -0,38 0,582 

4 ΔΞΑΝ 2,41 0,976 0,314 0,295 -0,864 0,582 

5 ΔΞΑΝ 2,15 0,789 -0,085 0,295 -0,97 0,582 

8 ΔΞΑΝ 3,08 0,751 -0,351 0,295 -0,456 0,582 

10 ΔΞΑΝ 2,17 0,852 0,131 0,295 -0,783 0,582 

12 ΔΞΑΝ 2,85 0,881 -0,251 0,295 -0,726 0,582 

14 ΔΞΑΝ 1,67 0,664 0,494 0,295 -0,695 0,582 

16 ΔΞΑΝ 1,73 0,646 0,325 0,295 -0,662 0,582 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4 δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ παξαγνληηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ έρνπλ 

κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ζην παξαγνληηθφ κνληέιν, φπσο ε 13 ΑΠΟΓ (communality= 0,225), 6 

ΑΠΟΓ (communality=0,409), ελψ άιιεο έρνπλ κεγαιχηεξε πξνζθνξά, φπσο ε 12 ΔΞΑΝ 

(communality=0,761), ε 10 ΑΠΟΓ (communality=0,689). Ψζηφζν, δηαηεξνχληαη θαζψο νη 

ηηκέο ηνπο κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ 0 κέρξη 1. 

Πίλαθαο 4. Έιεγρνο θνηλώλ παξαγνληηθώλ δηαθπκάλζεσλ 

Item Initial Extraction 

1.ΑΠΟΓ 1,000 0,476 

3 ΑΠΟΓ 1,000 0,500 

6 ΑΠΟΓ 1,000 0,409 

7 ΑΠΟΓ 1,000 0,542 

9 ΑΠΟΓ 1,000 0,514 

11 ΑΠΟΓ 1,000 0,586 

13 ΑΠΟΓ 1,000 0,225 

15 ΑΠΟΓ 1,000 0,535 

2 ΔΞΑΝ 1,000 0,490 

4 ΔΞΑΝ 1,000 0,639 

5 ΔΞΑΝ 1,000 0,638 
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8 ΔΞΑΝ 1,000 0,678 

10 ΔΞΑΝ 1,000 0,689 

12 ΔΞΑΝ 1,000 0,761 

14 ΔΞΑΝ 1,000 0,585 

16 ΔΞΑΝ 1,000 0,647 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 

9.2. Γηαζπνξά ηνπ παξαγνληηθνύ κνληέινπ 

Τν κνληέιν απνηειείηαη απφ δχν παξάγνληεο (δηαζηάζεηο). Με ηελ αλάιπζε covariance 

matrix ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δχν (2) παξάγνληεο κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ ην 

53,39% >50%, ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κεηά ηελ 

πεξηζηξνθή (Rotation–Rescaled). Σπγθεθξηκέλα, o πξψηνο παξάγνληαο (F1), πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνδέζκεπζε, ζπκκεηέρεη κε 28,36%, ν δεχηεξνο (F2), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εμάληιεζε, κε 25,35%. Οη παξάγνληεο ήηαλ ζεκαληηθνί γηαηί νη ηδηνηηκέο ηνπο μεπεξλνχζαλ 

ηε κνλάδα (Κaizer, 1960, φπ. αλαθ. ζην Γαθέξκνο, 2013).  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηζηξνθήο (Rotated Component Matrix) 

(πίλαθαο 5) δηακνξθψλεηαη ην παξαγνληηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ηηο θνξηψζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Υπάξρνπλ 2 ζπζηάδεο κεηαβιεηψλ νη νπνίεο θνξηψλνπλ αληίζηνηρα ζε 2 

παξάγνληεο (δηαζηάζεηο). Άιιεο κεηαβιεηέο θνξηψλνπλ ιηγφηεξν απφ 50% θαη άιιεο 

θνξηψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 50%. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

κεηαβιεηέο κε θνξηψζεηο απφ 40% θαη άλσ. Οη θνξηψζεηο θάησ απφ 40% δελ εκθαλίζηεθαλ, 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ είρε ηεζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Οη 

κεηαβιεηέο (1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6 ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ, 15 ΑΠΟΓ) ηεο 

πξψηεο ζπζηάδαο (παξάγνληαο F1) θνξηψλνπλ πάλσ απφ 50%. Σηε δεχηεξε ζπζηάδα 

(παξάγνληαο F2) νη κεηαβιεηέο (4 ΔΞΑΝ, 5 ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ, 14 

ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ) είραλ θνξηψζεηο πάλσ απφ 50%, εθηφο απφ ηε κεηαβιεηή (2 ΔΞΑΝ) κε 

κηθξφηεξε θφξησζε (48,1%). 

Ζ κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ: «Απηή είλαη ε κόλε δνπιεηά πνπ ζα θαληαδόκνπλ ηνλ εαπηό κνπ λα 

θάλεη») δελ εκθαλίζηεθε ιφγσ ηνπ νξίνπ ηνπ 40% πνπ είρε ηεζεί. (πίλαθαο 5) θαη δελ ζα είρε 

αμηφινγε ζπλεηζθνξά ζην παξαγνληηθφ κνληέιν. Mε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηζηξνθήο 

πξνθχπηνπλ νη δχν παξάγνληεο (F1 κε 7 κεηαβιεηέο θαη F2 κε 8 κεηαβιεηέο) φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 6. 
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Πίλαθαο 5. Rotated Component Matrix (κήηξα ζπληζησζώλ) 

Item  
Factor 

1 2 

1.ΑΠΟΓ 
Σηε δνπιεηά κνπ αλαθαιχπησ ζπλερψο λέεο, 

ελδηαθέξνπζεο πιεπξέο 
0,683  

3 ΑΠΟΓ 

Μνπ ζπκβαίλεη φιν θαη ζπρλφηεξα λα 

εθθξάδνκαη ππνηηκεηηθά γηα ηα εξγαζηαθά 

κνπ θαζήθνληα 

0,699  

6 ΑΠΟΓ 

Τνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρσ ηελ ηάζε λα 

ζθέθηνκαη ιηγφηεξν ζηε δνπιεηά κνπ θαη λα 

ηε δηεθπεξαηψλσ ζρεδφλ κεραληθά 

0,638  

7 ΑΠΟΓ 
Θεσξψ φηη ε δνπιεηά κνπ είλαη κηα ζεηηθή 

πξφθιεζε 
0,703  

9 ΑΠΟΓ 
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ράλεη θαλείο ην 

αξρηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά ηνπ 
0,668  

11 ΑΠΟΓ 
Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη απφιπηε 

απέρζεηα γηα ηα εξγαζηαθά κνπ θαζήθνληα 
0,738  

15 ΑΠΟΓ 
Αηζζάλνκαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δεζκεπκέλνο/ε κε ηελ εξγαζία κνπ. 
0,532  

2 ΔΞΑΝ 
Υπάξρνπλ κέξεο πνπ ληψζσ θνπξαζκέλνο/ε 

πξηλ θαλ θηάζσ ζηε δνπιεηά 
 0,481 

4 ΔΞΑΝ 

Μεηά ηε δνπιεηά ρξεηάδνκαη ζπρλά 

πεξηζζφηεξεο ψξεο μεθνχξαζεο απ' φηη 

παιηφηεξα γηα λα έξζσ ζε θφξκα 

 0,791 

5 ΔΞΑΝ 
H πίεζε απφ ηε δνπιεηά κνπ είλαη αξθεηά 

ππνθεξηή 
 0,754 

8 ΔΞΑΝ 
Έρσ φιν θαη ζπρλφηεξα ηελ αίζζεζε φηη ε 

δνπιεηά κνπ κε εμαληιεί ζπλαηζζεκαηηθά 
 0,751 

10 ΔΞΑΝ 
Μεηά ηε δνπιεηά έρσ γεληθά ελέξγεηα λα 

αζρνιεζψ κε ηηο άιιεο κνπ δξαζηεξηφηεηεο 
 0,792 

12 ΔΞΑΝ 
Μεηά ηε δνπιεηά κνπ αηζζάλνκαη γεληθά 

εμνπζελσκέλνο/ε θαη εμαληιεκέλνο/ε 
 0,823 

14 ΔΞΑΝ 
Σπλήζσο, κπνξψ λα δηαρεηξηζηψ ηνλ θφξην 

εξγαζίαο κνπ αξθεηά θαιά 
 0,706 
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16 ΔΞΑΝ 
 Όηαλ εξγάδνκαη, αηζζάλνκαη ζπλήζσο 

γεκάηνο/ε ελέξγεηα 
 0,776 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 

Πίλαθαο 6. Παξάγνληεο θαη Μεηαβιεηέο 

Βurnout OLBI Παξάγνληεο Μεηαβιεηέο 

Απνδέζκεπζε F1 
1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6 ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 

ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ, 15 ΑΠΟΓ  

Δμάληιεζε F2 
2 ΔΞΑΝ, 4 ΔΞΑΝ, 5 ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 

ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ, 14 ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 

9.3. Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ παξαγόλησλ 

Μεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο αληηζηνηρνχλ νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο ησλ δχν δηαζηάζεσλ ηεο εμνπζέλσζεο 

έγηλε έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (πίλαθαο 7). Ο ζπληειεζηήο Cronbach's Alpha 

αμηνπηζηίαο ήηαλ (F1=0,820) θαη (F2=0,832). Ο ζπληειεζηήο γηα ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ 

ήηαλ 0,905. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα δελ ηίζεηαη ζέκα αμηνπηζηίαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 

παξάγνληεο θαη ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο. 

Πίλαθαο 7. Σπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο (Cronbach's Alpha)  

 Παξάγνληεο  

(F) 
Μεηαβιεηέο 

Τηκή Cronbach's 

Alpha 

1 Απνδέζκεπζε =F1 (1 ΑΠΟΓ, 3 ΑΠΟΓ, 6 

ΑΠΟΓ, 7 ΑΠΟΓ, 9 ΑΠΟΓ, 11 ΑΠΟΓ, 

15 ΑΠΟΓ) 

7 0.820 

2 Δμάληιεζε=F2 (2 ΔΞΑΝ, 4 ΔΞΑΝ, 5 

ΔΞΑΝ, 8 ΔΞΑΝ, 10 ΔΞΑΝ, 12 ΔΞΑΝ, 

14 ΔΞΑΝ, 16 ΔΞΑΝ) 

8 0,832 

 F1+F2 15 0,905 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 

10. Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε(CFA) ηνπ OLBI 

10.1. Φνξηώζεηο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

Τν κνληέιν πνπ πξνέθπςε κεηά ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν 
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Cronbach's Alpha πεξηιακβάλεη δχν παξάγνληεο (δηαζηάζεηο) κε 15 κεηαβιεηέο (πίλαθαο 6 & 

7) θαη πάλσ ζε απηφ εθαξκφζηεθε ε Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε κε ην πξφγξακκα 

LISREL 8.8. γηα λα επηβεβαησζεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI. 

Αξρηθά, εθηηκήζεθαλ νη παξακέηξνη (πίλαθαο 8) αλ ήηαλ ινγηθέο (Byrne, 1989). Σχκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα δελ ππήξραλ αξλεηηθέο ελδείμεηο θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα θπκαίλνληαλ απφ 

0,02 κέρξη 0,05 θαη φιεο νη κήηξεο δηαθχκαλζεο ήηαλ ζεηηθέο. Οη ηηκέο θφξησζεο ήηαλ 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο, ελψ ζε έμη κεηαβιεηέο ππήξραλ θνξηψζεηο<0,50. Οη ηηκέο 

ζπζρέηηζεο R
2
 γηα ηηο 15 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θπκαίλνληαλ απφ 0,32 έσο 0,70. Οη 

ηηκέο θφξησζεο ζπλνιηθά γηα ηνπο δχν παξάγνληεο (ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) ήηαλ 

πςειφηεξεο θαη ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ 0,78. Οη ηηκέο ζπζρέηηζεο R
2
 γηα ηνπο δχν παξάγνληεο 

(ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο) ήηαλ ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ 0,72. 

Πίλαθαο 8. Φνξηώζεηο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο 

Factor Item 
Factor 

loading 
t-value 

Error 

variance 

(SE) 

R
2
 

Απνδέζκεπζε 

1.ΑΠΟΓ 0,44 5,06 0,30(0,032) 0,37 

3 ΑΠΟΓ 0,52 5,62 0,22(0,024) 0,44 

6 ΑΠΟΓ 0,37 4,59 0,38(0,041) 0,32 

7 ΑΠΟΓ 0,42 6,14 0,28(0,030) 0,50 

9 ΑΠΟΓ 0,51 5,76 0,26(0,028) 0,46 

11 ΑΠΟΓ 0,57 6,74 0,35(0,038) 0,58 

15 ΑΠΟΓ 0,48 5,04 0,32(0,034) 0,47 

Δμάληιεζε 

2 ΔΞΑΝ 0,54 5,46 0,25(0.032) 0,40 

4 ΔΞΑΝ 0,69 6,37 0,31(0,039) 0,50 

5 ΔΞΑΝ 0,57 6,59 025(0,029) 0,53 

8 ΔΞΑΝ 0,59 7.44 0,26(0,030) 0,63 

10 ΔΞΑΝ 0,66 7,31 0,26(0,044) 0,60 

12 ΔΞΑΝ 0,74 8,12 0,23(0,042) 0,70 

14 ΔΞΑΝ 0,40 5,09 0,28(0,036) 0,36 

16 ΔΞΑΝ 0,36 4,76 0,26(0,030) 0,32 

Δμνπζέλσζε 
Απνδέζκεπζε 0,83 6,75 0,23(0,050) 0,76 

Δμάληιεζε 0,78 7,51 0,22(0,048) 0,72 

Σημείωση. ΑΠΟΔ=Απνδέζκεπζε, ΕΞΑΝ=Εμάληιεζε 
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10.2. Γείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Σηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο κε ην LISREL 8.8. πξφεθπςαλ νη δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δνκή, ηηο εμηζψζεηο θαη ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο (πίλαθαο 9). Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ε 

ηηκή ηνπ Chi-square (x
2
)=124,52>1 είλαη ζρεηηθά κεγάιε, άξα δελ ππάξρεη έλδεημε γηα αξθεηά 

θαιή πξνζαξκνγή. Σχκθσλα φκσο κε ηνπο Medsker et al. (1994) δελ ππάξρεη νκνθσλία 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ εξκελεία ησλ ηηκψλ x
2
, φπσο επίζεο φηη ην ζηαηηζηηθφ 

θξηηήξην x
2
 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ην δείγκα είλαη απφ 100 κέρξη 200. Σηελ παξνχζα 

έξεπλα ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 66<100. Δπηπιένλ, p=0,000<0,05 (5%) δελ απνηειεί 

έλδεημε φηη ππάξρεη θαιή πξνζαξκνγή. Σρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο, πξνθππηεη (Chi-

Square /df)=124,53/76=1,64 κε απνδεθηή ηηκή≤1,96 θαη απνηειεί πνιχ θαιή πξνζαξκνγή 

(Tabachinik & Fidell, 2007). O δείθηεο Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

ήηαλ 0,07 κηα επηζπκεηή ηηκή ε νπνία δείρλεη κηα θαιή πξνζαξκνγή, αθνχ είλαη<0,08 (Hu & 

Bentler, 1999). Ζ ξίδα ησλ κέζσλ ηεηξαγψλσλ ηνπ ζθάικαηνο εθηίκεζεο Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA)=0,065 κε απνδεθηή ηηκή<0,06 (Hu & Bentler, 1999). 

Ψζηφζν, νη MacCallum et al. (1996) ππνζηεξίδνπλ πσο ηηκέο γηα ηνλ δείθηε RMSEA απφ 

(0,05-0,08) γίλνληαη απνδεθηέο. Έηζη, ε ηηκή 0,05<0,060<0,08 δείρλεη κηα ζρεηηθά θαιή 

πξνζαξκνγή. Ο δείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ βαζκνχ ειεπζεξίαο Non Normed Fit Index (NNFI) 

ήηαλ 0,94 ν νπνίνο απνηειεί έλδεημε θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο δηνξζσκέλνο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=0,75 κε απνδεθηή ηηκή≥0,90 (ζρεηηθά 

θαιή πξνζαξκνγή). O πεξηγξαθηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο Normed Fit Index (NFI) ήηαλ 0,88 

κε απνδεθηή ηηκή>0,95, άξα ππήξρε κηα ζρεηηθά θαιή πξνζαξκνγή. O δείθηεο Incremental 

Fit Index (IFI) ήηαλ 0,95 πνπ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν ήηαλ θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο δείθηεο 

Relative Fit Index (RFI) ήηαλ 0,89 κε ηηκή>0,90 γηα έλα θαιφ θαη πξνζαξκνζκέλν κνληέιν 

ζηα δεδνκέλα (Marsh et al., 1988). Ο ζπγθξηηηθφο δείθηεο πξνζαξκνγήο Comparative Fit 

Index (CFI)=0,95 κε απνδεθηή ηηκή≥0,95 είλαη ελδεηθηηθφο θαιήο πξνζαξκνγήο (Hu & 

Bentler, 1999). Ο δείθηεο Goodness of Fit Index (GFI)=0,79 ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπο δείγκαηνο, θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 0-1 θαη είλαη ζρεηηθά κηα πςειή ηηκή. 

Σχκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Τanaka θαη Huba (1989) ν ξφινο ηνπ GFI γηα ηελ πνιιαπιή 

παιηλδξφκεζε είλαη παξφκνηνο κε ηνλ ζπληειεζηή X
2
. Ο νηθνλνκηθφο δείθηεο θαιήο 

πξνζαξκνγήο (PGFI) ήηαλ 0,67 κε απνδεθηή ηηκή (0-1). Ο δείθηεο Akaike informartion 

Criterio (AIC) ήηαλ 182,52. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε πνπ είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ην Saturated 

AIC=210,00 απνηειεί δείγκα θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο δείθηεο Consistent Akaike Information 

Criterio (CAIC) είλαη 275,02<Saturated CAIC=544,91 θαη απνηειεί έλδεημε θαιήο 

πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ο δείθηεο Expected Cross-Validation Index (ECVI) ήηαλ 

3.33<3.59 (Joreskog & Sorbon, 1993) άξα ππάξρεη δείγκα θαιήο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα. 

Δπίζεο, ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο είλαη κηθξφ (2,40<ECVI<3,23). Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ 

ECVI=3,23 ηνπ δείγκαηνο πιεζηάδεη ηελ αιήζεηα θαζψο απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο ηηκήο ζηνλ πιεζπζκφ. 

Με βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ ζρεηηθά κε ην κνληέιν ηεο παξνχζαο 
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έξεπλαο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ππάξρεη έλδεημε γηα έλα θαιφ παξαγνληηθφ κνληέιν 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα. Σχκθσλα κε ηνπο Tabachnik θαη Fidell (2007) 

αθφκα θαη ζην ελδερφκελν φπνπ ηα απνηειέζκαηα ζηνπο δείθηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά, 

κεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρνπλ νη δείθηεο GFI θαη RMR. Οη Hu θαη Bentler (1999) 

ππνζηεξίδνπλ πσο κεγάιε ζπνπδαηφηεηα έρεη αξρηθά ν δείθηεο SRMR θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

δείθηεο CFA ή θάπνηνο παξφκνηνο κε απηφλ. 

Πίλαθαο 9. Γείθηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηα δεδνκέλα 

Γείθηεο πξνζαξκνγήο (Goodness-of-Fit) Value 

Chi-square (x
2
) 124,52* 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 0,07 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0,65 

Non-Normed Fit Index (NNFI) 0,94 

Adjusted goodness of fit index (AGFI) 0,75 

Normed fit index (NFI) 0.88 

 Incremental Fit Index (IFI) 0,95 

Relative Fit Index (RFI) 0,86 

Comparative Fit Index (CFI) 0,95 

Goodness of Fit Index (GFI) 0,79 

Parismony Goodness-of-Fit index (PGFI) 0,67 

Akaike informartion Criterio (AIC) 182,52 

Consistent Akaike Information Criterio (CAIC) 275,02 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) 2,81 

Σημείωση. *df = 76, p value =0,00038 

11. Σπδήηεζε 

Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

(Μπνξεί ε παξαγνληηθή δνκή ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ OLBI λα επηβεβαηωζεί ωο εξγαιείν 

αμηνιόγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλωζεο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα;) πνπ 

είρε ηεζεί κπνξεί λα εηπσζνχλ ηα εμήο: 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο θαη ηνπο ειέγρνπο 

πξνέθπςαλ ζεηηθέο ελδείμεηο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ελφο παξαγνληηθνχ κνληέινπ γηα 

ηνπο δχν παξάγνληεο (απνδέζκεπζε-εμάληιεζε) νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε. Με βάζε ηηο θνξηψζεηο (≥0,40) αληηζηνηρνχζαλ 15 κεηαβιεηέο απφ ηηο 16 ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζεκαληηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. Έηζη, ζηελ επφκελε θάζε ηεο επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε κία κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ «Απηή είλαη ε κόλε δνπιεηά πνπ ζα θαληαδόκνπλ 

ηνλ εαπηό κνπ λα θάλεη»). Σην παξαγνληηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε κε ηνπο δχν παξάγνληεο 

(απνδέζκεπζε θαη εμάληιεζε) κεηά ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο (Cronbach's alpha) έγηλε 

Δπηβεβαησηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε (CFA) γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δνκήο ηνπ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ πξνζαξκνγήο θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο ελδείμεηο εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ σο κνληέινπ.  

Σπλεπψο, επηβεβαηψλεηαη φηη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν OLBI πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο πξάγκαηη απνηηκά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αλάινγα είλαη θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηελ 

Διιάδα φπνπ επηβεβαηψλεηαη ε παξαγνληηθή δνκή ησλ δχν δηαζηάζεσλ (απνδέζκεπζε-

εμάληιεζε) ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI (Demerouti et al., 2003; Τζανχζεο & 

Ξαλζνπνχινπ, 2013; Reis et al, 2015). Ψζηφζν, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ζπκβνιή 

ηεο κεηαβιεηήο (ΑΠΟΓ 13) ζηελ απνδέζκεπζε γηα ηελ νπνία δε γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά. 

Ψο πξνο ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 15 κεηαβιεηψλ πνπ επηβεβαηψζεθαλ γηα 

ηελ απνηχπσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο 16 κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ OLBI αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο:  

α) Τν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ (66 Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ), 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ (Comrey & Lee, 

1992 φπ αλαθ. ζην Γαθέξκνο, 2013).  

β) Σηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε κέζνδνο ησλ Κχξησλ Σπληζησζψλ (Principal 

Componets Analysis) κε κέζνδν πεξηζηξνθήο ηελ νξηδφληηα πεξηζηξνθή κέγηζηεο 

δηαθχκαλζεο (Varimax). H επηινγή ηεο θάζε κεζφδνπ έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα (Γαθέξκνο, 2013).  

γ) Σηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζπκκεηείραλ νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη 

θνξηψζεηο ζηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ήηαλ ≥0,40. 

δ) Σρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ) ε νπνία δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ επηβεβαησηηθή 

παξαγνληηθή αλάιπζε (ρακειή θφξησζε) αλάινγν πξφβιεκα έρεη αλαθεξζεί απφ ηνλ 

Chervier (2009), ελψ ζηελ ηηαιηθή έθδνζε πξνηάζεθε ε αθαίξεζή ηεο (Estévez-Mujica & 

Quintane, 2018). Δπίζεο, πξφβιεκα κε ηε κεηαβιεηή (13 ΑΠΟΓ) γηα ηε κηθξή ζπκκεηνρή 

ηεο ζηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο 

απνδέζκεπζεο δηαπίζησζαλ θαη νη Sinlva et al (2019) ζε έξεπλά ηνπο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ OLBI σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ απνηχπσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ηελ νπνία δε ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ 

έθαλαλ. Τέινο, ζηε ξσζηθή έθδνζε δελ είρε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά θφξησζε θαη δε 

ζπκπεξηειήθζε (Smirnova, 2017). 
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Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη 

επηβεβαησηηθήο παξαγνληηθήο αλάιπζεο, παξά ηηο ζεηηθέο ελδείμεηο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI, ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο. Θα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ πνιιέο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη θαη αλαιχζεηο γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ OLBI σο κνληέινπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δλδερνκέλσο 

λα ρξεηαζηεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

OLBI κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηα δηάθνξα εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

12. Σπκπεξάζκαηα 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγνληηθήο δνκήο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ην νπνίν αμηνινγεί 

ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κέζα απφ δπν δηαζηάζεηο, ηελ εμάληιεζε θαη ηελ 

απνδέζκεπζε απφ ηελ εξγαζία. Τν εξσηεκαηνιφγην OLBI έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηθξφ 

βαζκφ ζηελ Διιάδα γεληθά. Σρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ OLΒI γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζηελ Διιάδα.  

13. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο εκπεξηείρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Τν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ θαζψο αθνξνχζε κφλν ηνπο Γηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζιείαο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη πφξσλ 

θαη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε εζηίαζε ζηηο αληηιήςεηο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο δε ζα κπνξνχζαλ λα γεληθεπζνχλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ζε άιιεο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιεία OLBI. Τν εξεπλεηηθφ εξγαιείν OLBI απνηηκά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κε 

ηελ απνηίκεζε ησλ δχν δηαζηάζεσλ (απνδέζκεπζε θαη εμάληιεζε) γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο 

λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ εγθπξφηεηαο 

πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρέζε θαη άιισλ δηαζηάζεσλ. Γηα απηφ ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία απνηίκεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο φπσο ην Maslach Burnout Inventory (ΜΒΗ) πνπ ζα επέηξεπε ηαπηφρξνλα ηελ 

επαιήζεπζε θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο (κεηξηθή θαη παξαγνληηθή ηζνδπλακία). 

Τέινο, ε επηβεβαησηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (CFA) έγηλε κε ην ινγηζκηθφ LISREL 8.8, ελψ 

ζα ήηαλ δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια ινγηζκηθά φπσο ην IBM SPSS AMOS, 
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STATA, EQS θ.ά., ηα νπνία δηαζέηνπλ λέεο δπλαηφηεηεο παξαγνληηθψλ αλαιχζεσλ ψζηε κε 

ηε ρξήζε ηερληθψλ κεηξηθήο θαη δνκηθήο εγθπξφηεηαο ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ 

θαη αληηπαξαβνιψλ ησλ απνηειεζκάησλ. 

14. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο σο πξνο ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

βηβιηνγξαθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κηθξφ αξηζκφ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα γηα 

ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ OLBI λα απνηηκά ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε δε ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηηο αληηιήςεηο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα εζηηάζεη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο (ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, γλσζηηθά ειιείκκαηα) πνπ 

κπνξεί λα επηδξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Τέινο, ε έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα αθφκα θαη ζε άιιεο ρψξεο 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδπαζηηθά θαη κε άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ψζηε λα ππάξρεη ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο παξαγνληηθήο θαη 

ζπγθιίλνπζαο ηζνδπλακίαο θαη εγθπξφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 
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