Al primer socioescaner han participat un total de 442 persones. Hem obtingut els resultats següents a nivel general :

 75% de persones reconeixen sentir cansament moral.
 Per GENERE, veiem que les dones el percentatge es
superior (76,6%) al homes que es queda en un 56%.
 Basat en 322 respostes de gènere femení, 66
masculí I 54 altres (sense identificar).
 Per EDAT, veiem que, tot i ser similar, els més joves (-30) se
senten més cansats emocionalment, o en son més
conscients.
 Basat en 34 respostes de -30, 334 de +30, 23 de
+65 i 54 altres (sense identificar
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Nivell de Cansament Moral: per poder comparar entre
femení i masculí (tenint en compte que el número de
respostes de cada gènere son molt dispars) el càlcul esta fet
en percentatge de cada puntuació sobre el total de respostes
de cada gènere. I el mateix per edat.
 Per GENERE, veiem que sobre el total de respostes
donades, les dones han puntuat el nivell de cansament
moral molt més alt que els homes. (puntuació de 6 a 10 en
dones 43,5% vs 30,3% homes)
 Per EDAT, tot i que els joves de -30 eren el grup amb més
respostes afirmatives a la pregunta anterior, el nivell de
cansament es inferior (de 6 a 10 un 29%) al del grup de +30
que un 43% has respòs 6 o superior.
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Responent al nivell en que depèn d’ells el cansament moral, i
també fent-ho en percentatges sobre el total
 Per GENERE, tot i que hi ha bastant similitud en la franja alta,
els homes se senten algo menys “responsables” del seu
cansament moral que les dones.
 Femení: 36,4% de 1 a 5, i 63,6% de 6 a 10.
 Masculí: 40,9% de 1 a 5, i 59,1% de 6 a 10.
 Per EDAT, la franja de +30 es la que ha puntuat més alt el
nivell de responsabilitat pròpia en el seu cansament moral.
 -30: 48,4% de 1 a 5, i 51,6% de 6 a 10.
 +30: 35,0% de 1 a 5, i 65,0% de 6 a 10.
 +65: 56,5% de 1 a 5, i 43,5% de 6 a 10.
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CONCLUSIONS:
 Les dones es declaren amb més cansament moral que els homes (76,6% vs 56%).
 A més a més el seu nivell de cansament moral es superior (43,5% han donat una puntuació de 6 o superior vs el 30,3%
dels homes en aquesta franja de puntuació).
 Per últim, el 63,6% de les dones pensen que el seu nivell de cansament moral depèn d’elles amb una valoració de 6 o
superior vs el 59% dels homes que ho pensen.
 Per EDAT, els més joves (-30) son els que es declaren més cansats moralment (77,4%), però amb poques diferencies vs
els de +30 (73,1%) i els que menys els de +65 (69,6%).
 Tot i que els joves de -30 eren el grup amb més respostes afirmatives a la pregunta anterior, el nivell de cansament es
inferior (de 6 a 10 un 29%) al del grup de +30 que un 43% has respòs 6 o superior. En el grup de +65 s’ha de tenir en
compte que “només” hi havia 23 enquestes respostes i estan molt polaritzades.
 Així mateix, la franja de +30 es la que ha puntuat més alt el nivell de “responsabilitat pròpia” en el seu cansament
moral. Puntuació de 6 o més: +30 (65%), -30 (51,6%) i +65 (43,5%).

