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Περίληψη 

Αυτή η εργασία είχε στόχο τη διερεύνηση των στρατηγικών αντιµετώπισης του 

άγχους των εφήβων που πέφτουν θύµατα σχολικού εκφοβισµού σχετικού µε το βάρος 

και την εξωτερική τους εµφάνιση. Επιπλέον, ελέγχθηκαν διαφυλικές και ηλικιακές 

διαφορές ως προς τη χρήση των στρατηγικών. Το δείγµα αποτελείτο από 487 

έφηβους, 12-16 ετών, από  τρία σχολεία της περιφέρειας Ελλάδος. Οι έφηβοι 

συµπλήρωσαν δύο ερωτηµατολόγια, ένα σχετικό µε τις στρατηγικές διαχείρισης του 

άγχους και ένα για τη λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική 

εµφάνιση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως δεν υπήρχαν διαφορές στη χρήση των 

στρατηγικών µεταξύ των ατόµων που υφίστανται λεκτική θυµατοποίηση για το βάρος 

και την εξωτερική εµφάνιση και αυτών που δεν υφίστανται. Ωστόσο, τα κορίτσια και 

οι µεγαλύτεροι έφηβοι φαίνεται να χρησιµοποιούν περισσότερο τις πρωτογενείς 

στρατηγικές ελέγχου του αγχογόνου παράγοντα, ως τρόπο διαχείρισης του άγχους 

που βιώνουν από τη θυµατοποίηση. Επιπλέον, φάνηκε πως ο ∆.Μ.Σ. συσχετίζεται 

σηµαντικά και προβλέπει την εµφάνιση λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το 

βάρος. Τα αποτελέσµατα προβάλλουν την ανάγκη για περαιτέρω µελέτη του 

φαινοµένου και προσεκτικό σχεδιασµό παρεµβατικών προγραµµάτων. Τα ευρήµατα 

συζητούνται  και αναλύονται οι περιορισµοί και οι µελλοντικές προτάσεις.  

Λέξεις- Κλειδιά: λεκτική θυµατοποίηση, βάρος, εξωτερική εµφάνιση,  

στρατηγικές αντιµετώπισης, εφηβεία 
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Εισαγωγή 

Εκφοβισµός (“Bullying”) 

Τα τελευταία 30 χρόνια ο εκφοβισµός  έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών 

ερευνών και έχει αποδειχθεί πως πρόκειται για µια σηµαντική απειλή για την υγιή 

ανάπτυξη του παιδιού και µια πιθανή αιτία σχολικής βίας. Ο σχολικός εκφοβισµός 

µπορεί να θεωρηθεί ως η επικρατέστερη µορφή νεανικής βίας και µπορεί να 

κλιµακωθεί σε πολύ σοβαρές µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς (Smokowski & 

Kopasz, 2005). Υποστηρίζεται ότι ο εκφοβισµός συναντάται σε τουλάχιστον 16 

ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην 

Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Τα πρόσφατα δεδοµένα υποστηρίζουν ότι σε κάθε 

σχολείο µπορεί να υπάρξουν τέτοια περιστατικά, αν και η σοβαρότητα και ο βαθµός 

εκδήλωσής τους µπορεί να ποικίλει. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, έχει επικεντρωθεί, 

πρώτον στην παραδοχή από µέρους των σχολείων του προβλήµατος του εκφοβισµού 

και δεύτερον στην καθοδήγηση και ενεργή εµπλοκή των γονέων, των σχολείων, των 

µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και µερικές φορές των ίδιων των κυβερνήσεων 

για την αντιµετώπιση των περιστατικών αυτών (Smith & Brain, 2000). 

Ένα ζήτηµα ιδιαίτερα σηµαντικό, βέβαια, που προκύπτει στη µελέτη του 

φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού είναι και η απόδοση και κατανόηση της 

έννοιας αυτής της λέξης που χρησιµοποιείται σε κάθε χώρα για να περιγράψει αυτό 

το φαινόµενο. Στην Ελλάδα, συγκεκριµένα, φαίνεται να υπάρχει κάποιου είδους 

δυσκολία στο να µεταφραστεί µε ακρίβεια ο όρος “bullying” από τα αγγλικά στα 

ελληνικά. Ένας γενικός όρος όπως αυτός της επιθετικότητας δεν µπορεί να περιλάβει 

τη συστηµατικότητα της πράξης καθώς και τη συνειδητή σκοπιµότητα που ενέχει η 

συµπεριφορά του θύτη στο να προκαλέσει συγκεκριµένες συναισθηµατικές 

αντιδράσεις (πχ. φόβο, άγχος) στο θύµα (Κουρκούτας, 2008). Γενικά, έχει καθιερωθεί 
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να χρησιµοποιούνται οι όροι «σχολικός εκφοβισµός», «εκφοβισµός» ή ακόµα και 

«θυµατοποίηση». Οι Smith, Talamelli, Cowie, Naylor, και Chauhan (2004) τονίζουν 

ότι είναι µεγάλη ανάγκη να συγκριθούν οι διάφοροι ορισµοί που δίνουν οι ερευνητές 

στις διάφορες χώρες, ώστε οι όποιες διαφορές διαπιστωθούν να αναλυθούν ως προς 

το πολιτισµικό τους περιεχόµενο, έτσι ώστε να επιτευχθεί µια πληρέστερη µελέτη του 

φαινοµένου και κατ’ επέκταση να αντιµετωπιστεί ή να περιοριστεί µέσα από τη 

συγκρότηση αποτελεσµατικών προγραµµάτων παρέµβασης. Παρακάτω ακολουθεί 

µια σειρά διατυπώσεων από χαρακτηριστικά του φαινοµένου που συνδυάζονται, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ορισµού όσο το δυνατόν πιο περιεκτικού.  

Ορισµός 

Όπως προαναφέρθηκε, το φαινόµενο της βίας στο περιβάλλον του σχολείου 

έχει απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό τη διεθνή βιβλιογραφία. Φαίνεται πως υπάρχει 

ιδιαίτερη αύξηση των περιστατικών χρήσης βίας τόσο µεταξύ µαθητών όσο και µε 

συµµετοχή ενηλίκων. Ειδικότερα, η µορφή βίας που µελετάται περισσότερο είναι ο 

σχολικός εκφοβισµός (bullying) ή γενικότερα η θυµατοποίηση (victimization), ένα 

φαινόµενο που µελετήθηκε αρχικά από τον Olweus στη δεκαετία του ’70 (Olweus, 

1978). Ο Olweus (1994), προσπαθώντας να ορίσει τον εκφοβισµό ή τη 

θυµατοποίηση, αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένας µαθητής εκτίθεται 

επανειληµµένα και για πολύ καιρό σε αρνητικές πράξεις εις βάρος ενός ή 

περισσοτέρων άλλων µαθητών. 

Συγκεκριµένα, ο εκφοβισµός ορίζεται συνήθως ως µια µορφή επιθετικότητας 

όπου ένα ή περισσότερα παιδιά σκοπεύουν να βλάψουν ή να ενοχλήσουν ένα άλλο 

παιδί που θεωρείται ανίκανο να υπερασπιστεί και να προστατέψει τον εαυτό του 

(Glew, Rivara, & Feudtner, 2000, αναφ. στο Smokowski & Kopasz, 2005). 

Χαρακτηριστικά, υπάρχει µια δυσαναλογία ως προς τη δύναµη  µεταξύ αυτού που 
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εκφοβίζει και  του θύµατος, µε τον εκφοβιστή να είναι είτε φυσικά είτε ψυχολογικά 

ισχυρότερος  (Nansel et al., 2001, αναφ. στο Smokowski & Kopasz, 2005). Τις 

περισσότερες φορές, ο εκφοβιστής χρησιµοποιεί τον εκφοβισµό ως ένα τρόπο να 

καθιερώσει την κυριαρχία του ή να διατηρήσει το κύρος του (Pellegrini, Bartini, & 

Brooks, 1999). Επίσης, τέτοιου είδους συµπεριφορές φαίνεται να συµβαίνουν 

επανειληµµένα.  

Μορφές 

Οι συµπεριφορές του εκφοβισµού ή της θυµατοποίησης περιλαµβάνουν 

λεκτική και φυσική βία, όπως δηµιουργία παρατσουκλιών, βρισιές, ρατσιστικά 

σχόλια, σωµατικές επιθέσεις, κλωτσιές, φτυσιές, απειλές, κλοπές, βανδαλισµούς κλπ 

(Beale, 2001). Ωστόσο,  το φαινόµενο του εκφοβισµού µπορεί να εµφανίζεται και µε 

άλλες µορφές, πιο έµµεσες, όπως είναι η διάδοση αρνητικών φηµών, η χρήση 

µειωτικών σχολίων, η χρήση και ανάµειξη τρίτων προσώπων (κουτσοµπολιό) και η 

προσπάθεια αποµόνωσης και αποκλεισµού του ατόµου από κοινωνικές και 

διαπροσωπικές συνδιαλλαγές µε στόχο πάντοτε την προσβολή και την απόρριψή του 

από τις παρέες (Κουρκούτας, 2008). Οι Crick και Grotpeter (1995) πρόσθεσαν στη 

µελέτη του εκφοβισµού τον όρο “relational aggression”  (ή και indirect aggression, 

social aggression) για να περιγράψουν ακριβώς αυτό το είδος εκφοβισµού, τις 

έµµεσες προσβολές  που συµβαίνουν στις διαπροσωπικές σχέσεις, που γίνονται 

συγκεκαλυµµένα και χωρίς τη χρήση σωµατικής βίας. Τελικά, ανεξάρτητα από ποια 

συµπεριφορά επιλέγεται, ο εκφοβισµός  χαρακτηρίζεται από έντονη υποτίµηση του 

ατόµου, που προκαλεί συναισθήµατα ταπείνωσης και φόβου στο θύµα  από την 

κακοποίηση που υφίσταται (Roberts, 2000). 

Η  πλειοψηφία των περιστατικών εκφοβισµού διαδραµατίζονται στο χώρο του 

σχολείου και ειδικά στους χώρους όπου υπάρχει πολύ µικρή ή καθόλου επίβλεψη, 
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όπως στην αυλή του σχολείου, τις τουαλέτες κλπ. Γενικά, ο εκφοβισµός λαµβάνει 

χώρα σε περιοχές όπου η ενήλικη επιτήρηση είναι ιδιαίτερα χαµηλή (Beale, 2001).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τέσσερις τύποι εκφοβιστών/ θυτών  που 

υπάρχουν στα σχολεία: «σωµατικοί εκφοβιστές», «λεκτικοί εκφοβιστές», 

«εκφοβιστές σχέσεων» (relational bullies) και οι «αντιδραστικοί εκφοβιστές» (Beale, 

2001). Οι σωµατικοί εκφοβιστές δρουν µέσα σε όρια. Χτυπούν ή κλωτσούν το θύµα ή 

παίρνουν και καταστρέφουν τα πράγµατά του. Πρόκειται για  τον λιγότερο περίπλοκο 

τύπο και έτσι αναγνωρίζεται κι ευκολότερα. Ο λεκτικός τύπος χρησιµοποιεί λέξεις για 

να πληγώσει ή να ταπεινώσει ένα άλλο άτοµο. Οι εκφοβιστές αυτού του τύπου 

χρησιµοποιούν παρατσούκλια, προσβάλλουν, κάνουν ρατσιστικά σχόλια και συνεχώς 

πειράζουν. Αυτός ο τύπος είναι ο ευκολότερος για να επιβληθεί στα άλλα παιδιά, 

διότι είναι γρήγορος και άµεσος και µπορεί να προκαλέσει χειρότερες συνέπειες από 

το σωµατικό εκφοβισµό µιας και δεν υπάρχουν εµφανείς πληγές. Οι εκφοβιστές 

σχέσεων προσπαθούν να πείσουν τους συµµαθητές να  αποκλείσουν ή να απορρίψουν 

ένα συγκεκριµένο άτοµο ή ανθρώπους και να αποκόψουν τα θύµατά τους από τις 

κοινωνικές τους σχέσεις. Αυτός ο τύπος εκφοβισµού συνδέεται µε τον λεκτικό τύπο 

και συνήθως εµφανίζεται όταν τα παιδιά (συχνότερα τα κορίτσια) διαδίδουν κακές 

φήµες για άλλους ή αποκλείουν έναν πρώην φίλο/η τους από την οµάδα των 

συµµαθητών. Η πιο σηµαντική συνέπεια, σε αυτόν τον τύπο, είναι η αίσθηση της 

απόρριψης από την οµάδα των συµµαθητών, κατά  την περίοδο που τα παιδιά 

χρειάζονται περισσότερο τις κοινωνικές σχέσεις. Τέλος, ο αντιδραστικός τύπος είναι ο 

πιο δύσκολος να αναγνωριστεί, γιατί εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι στόχος 

άλλων εκφοβιστών. Παρ’  όλα αυτά, τα αντιδραστικά θύµατα συχνά χλευάζουν τους 

εκφοβιστές και εκφοβίζουν άλλους ανθρώπους και οι ίδιοι. Είναι παρορµητικοί και 

αντιδρούν γρήγορα σε σκόπιµες ή µη σωµατικές επιθέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
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τα αντιδραστικά θύµατα ξεκινούν ως θύµατα και γίνονται εκφοβιστές όσο 

προσπαθούν να εκδικηθούν (Beale, 2001). 

Ηλικία και Μορφές Βίας και Θυµατοποίησης 

Ανάλογα το ηλικιακό στάδιο που βρίσκεται το άτοµο, φαίνεται πως 

χρησιµοποιεί και διαφορετικές µορφές εκφοβισµού. Συγκεκριµένα, κατά την παιδική 

ηλικία η επιθετική συµπεριφορά έχει πρωτίστως τη µορφή της φυσικής κακοποίησης 

(π.χ. χτύπηµα, σπρώξιµο). Οι Filkelhor, Hamby, Turner, και Ormrod (2005), µάλιστα, 

αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η σωµατική επιθετικότητα παρατηρείται στις ηλικίες 

6-12 ετών περισσότερο από την προσχολική ηλικία και την εφηβεία. Με το πέρασµα 

της ηλικίας όµως η σωµατική κακοµεταχείριση υποχωρεί δίνοντας τη θέση της σε πιο 

εκλεπτυσµένες µορφές βίας και θυµατοποίησης (Scheithauer, 2006).  

Οι έµµεσες µορφές βίας και θυµατοποίησης εκδηλώνονται σε συνάρτηση µε 

το επίπεδο γνωστικο-συναισθηµατικής ωρίµανσης (Crick, Casas & Nelson, 2002). Ο 

έµµεσος εκφοβισµός αυξάνεται όσο προχωρά η ηλικία, διότι είναι ευνόητο πως για να 

χειραγωγήσει κανείς το θύµα του, µε το να ελέγχει και να καταστρέφει τις κοινωνικές 

του σχέσεις, απαιτούνται πολυπλοκότεροι νοητικοί µηχανισµοί και γνωστικές 

δεξιότητες τις οποίες θα επιστρατεύσει, για να επηρεάσει την παρέα των 

συνοµηλίκων και να την στρέψει εναντίον του θύµατος (Garandeau & Cillessen, 

2006). 

Έµµεσος Εκφοβισµός 

Όπως προαναφέρθηκε, οι έµµεσες µορφές βίας αποτελούν έναν τρόπο 

εκφοβισµού που µελετήθηκε σχετικά πρόσφατα. Η ανακάλυψή του έγινε όταν στις 

διάφορες έρευνες που γίνονταν, τα αγόρια εµφανίζονταν να έχουν µεγάλη διαφορά 

από τα κορίτσια ως προς τη χρήση συµπεριφορών εκφοβισµού, κι αυτό γιατί τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούνταν αποσκοπούσαν στην ανίχνευση επιθετικών 
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συµπεριφορών µε τη µορφή σωµατικής βίας. Ωστόσο, στην περίπτωση των κοριτσιών 

δεν µπορεί να ισχύει αυτό, γιατί τα κορίτσια δεν επιδίδονται συχνά σε σωµατική βία 

ως µέσο επιβολής της κυριαρχίας τους και απόκτησης κύρους. Αντίθετα, εστιάζουν 

περισσότερο σε θέµατα σχέσεων κατά τη διάρκεια των κοινωνικών τους επαφών. 

 Έτσι, οι Crick και Grotpeter (1995) υπέθεσαν πως η επιθετική συµπεριφορά 

των κοριτσιών θα ήταν ανάλογη µε τις κοινωνικές τους ανησυχίες, όπως γινόταν και 

στα αγόρια. Ειδικότερα, υπέθεσαν πως οι προσπάθειες των κοριτσιών να ενοχλήσουν 

και να πειράξουν άλλους θα εστίαζαν σε θέµατα σχέσεων και θα περιελάµβαναν 

συµπεριφορές όπως η σκόπιµη καταστροφή µιας φιλίας ή ο αποκλεισµός  κάποιου 

ατόµου από µια παρέα. Η έρευνα επιβεβαίωσε τις υποθέσεις των ερευνητών πως τα 

αγόρια επιδίδονται περισσότερο σε εµφανείς µορφές επιθετικότητας (“overt 

aggression”) ενώ τα κορίτσια σε έµµεση επιθετικότητα, διαµέσου των 

διαπροσωπικών σχέσεων (“relational  aggression”). 

Τώρα οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν σε αυτές τις µορφές σχολικού 

εκφοβισµού, τις πιο έµµεσες. Χαρακτηριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν τις 

έµµεσες µορφές βίας είναι η κεκαλυµµένη φύση τους και η µεσολάβηση τρίτων, ως 

µια µορφή κοινωνικού δικτύου σχέσεων. Ο θύτης που χρησιµοποιεί τις έµµεσες 

µορφές βίας χειραγωγεί την οµάδα των συνοµηλίκων (τους τρίτους), έτσι ώστε να 

πληγώσει το θύµα, χωρίς όµως ο δικός του ρόλος να γίνει φανερός. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα το παιδί που υφίσταται αυτού του είδους την κοινωνική βία να ελέγχεται 

µέσω της αποµόνωσης από σηµαντικά κοινωνικά γεγονότα, όπως τα πάρτι ή µια 

κοινή έξοδος. Επίσης, ελέγχεται µέσα από τη διάδοση άσχηµων φηµών και µέσα από 

απειλές να κάνει πράγµατα που θέλουν οι άλλοι αλλιώς θα χάσει τη φιλία και την 

αποδοχή τους (Crick et al., 2002). 
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Συνέπειες 

Θύτες.  

Παλαιότερες έρευνες πάνω στο θέµα της έµµεσης επιθετικότητας (ή αλλιώς 

επιθετικότητα σχέσεων) έδειξαν πως τα παιδιά που χρησιµοποιούν τέτοιες µορφές 

βίας (θύτες) είναι γενικά λιγότερο δηµοφιλή και συχνά απορριπτέα από τους 

συνοµηλίκους τους  (Crick & Grotpeter, 1995). Αν και κάποιες  πρόσφατες έρευνες 

(Hawley, 2003, Rose, Swenson, & Waller, 2004, αναφ. στο Kawabata, 2010) 

υποστηρίζουν πως αυτά τα παιδιά µπορεί να γίνουν δηµοφιλή και κοινωνικά ικανά, 

άλλες έρευνες δείχνουν πως αυτή η µορφή εκφοβισµού µπορεί να επιφέρει 

αποµόνωση από τις παρέες των παιδιών εξαιτίας της απόρριψης που υφίστανται τα 

παιδιά-θύτες από τους άλλους (Cillessen & Mayeux, 2004, αναφ. στο Kawabata, 

2010).  

Θύµατα. 

 Σε σχετική έρευνα βρέθηκε πως η έµµεση επιθετικότητα είναι σχετικά 

σταθερή στο χρόνο και προβλέπει µελλοντικές δυσκολίες στην προσαρµογή σε 

κοινωνικό επίπεδο (Crick, 1996). Ειδικότερα για τα παιδιά που υφίστανται µια τέτοια 

µορφή εκφοβισµού, φαίνεται πως εµφανίζονται εσωτερικευµένα προβλήµατα 

προσαρµογής, προβλήµατα δηλαδή που στρέφονται προς τα µέσα, όπως για 

παράδειγµα, καταθλιπτικά συµπτώµατα, µοναξιά, άγχος, σωµατικές ενοχλήσεις και 

αποφυγή κοινωνικών συναναστροφών  (Crick & Grotpeter, 1995). Ακόµα κάποια 

παιδιά αντιδρούν, θέλοντας να εκδικηθούν, εξωτερικεύοντας έτσι συµπεριφορές προς 

το κοινωνικό περιβάλλον µε το να έχουν αντικοινωνική και παραβατική 

συµπεριφορά, να κάνουν κατάχρηση ουσιών και άλλες µορφές επιθετικότητας 

(Sullivan, Farrell και Kliewer, 2006). Οι  Garandeau και Cillessen (2006) αναφέρουν 

ότι το θύµα σκέφτεται και αποδίδει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ανάλογα µε 
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τον αριθµό των θυτών που προβαίνουν σε επιθετικές πράξεις εις βάρος του. Αυτό 

σηµαίνει ότι όσο περισσότεροι είναι οι θύτες, τόσο το θύµα αποδίδει την θέση του 

στον ίδιο του τον εαυτό. Κατηγορεί δηλαδή τον εαυτό του, θεωρώντας ότι ο ίδιος 

ευθύνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά, γεγονός που έχει µεγάλο αντίκτυπο στην 

αυτοεικόνα του και την κοινωνική του προσαρµογή.  

Λεκτική Θυµατοποίηση 

Μια από τις µορφές που παίρνει ο σχολικός εκφοβισµός, η «λεκτική 

θυµατοποίηση», έχει συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον από τους ερευνητές, καθώς 

αποτελεί πολύ κοινή συµπεριφορά ανάµεσα στα παιδιά και τους έφηβους. Ο όρος 

"λεκτική θυµατοποίηση" χρησιµοποιείται στα Ελληνικά για να αποδώσει τον όρο 

“teasing” στα Αγγλικά. Ωστόσο, η απόδοση δεν είναι µια απλή διαδικασία, διότι 

ακόµα και στα Αγγλικά, οι ερευνητές δίνουν διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόµενο.  

Πιο συγκεκριµένα, οι Shapiro, Baumeister και Kessler (1991) όρισαν το 

“teasing” ως ένα είδος  προσωπικής επικοινωνίας που έχει κατεύθυνση  από έναν 

ποµπό προς ένα δέκτη και περιέχει τρία στοιχεία: θυµό, χιούµορ και ασάφεια. 

Κάποιοι ερευνητές θεωρούν το “teasing” ως µια σκόπιµη πρόκληση που συνοδεύεται 

από αστεία σχόλια που µαζί αναφέρονται σε κάτι σχετικό µε τον δέκτη  (Keltner, 

Capps, Kring, Young, & Heerey, 2001). Άλλοι σηµειώνουν πως  το  “teasing”  αφορά 

σε περιπαιχτικά σχόλια που µπορούν όµως να εξελιχθούν σε σαρκασµούς και 

προσβολές και που έχουν ως στόχο να γελοιοποιήσουν την υποτιθέµενη αδυναµία 

ενός παιδιού (Vessey, Duffy, O’Sullivan, & Swanson, 2003). Τα σχόλια αυτά 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, 

συµπεριλαµβανοµένης της εµφάνισης, της ακαδηµαϊκής επίδοσης, της κοινωνικής 

συµπεριφοράς, των στοιχείων της προσωπικότητας και των ατοµικών δεξιοτήτων 

γενικότερα. 
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 Ο Kowalski (2004) συµφώνησε µε τον ορισµό του Shapiro και των 

συνεργατών του (1991) προσθέτοντας άλλο ένα στοιχείο στο περιεχόµενο του 

περιπαιχτικού µηνύµατος: την αντιµετώπιση της ταυτότητας (“identity 

confrontation”). Υποστηρίζει πως το “teasing”  είναι από τη φύση του ασαφές και 

διφορούµενο. Οι δέκτες ποτέ δεν µπορούν να είναι απόλυτα βέβαιοι για τα κίνητρα 

των ποµπών. Επίσης, τα περισσότερα σχόλια αναφέρονται στην ταυτότητα του δέκτη 

ή το πρόσωπό του. Όταν είναι αστεία και έχουν καλή διάθεση, συνήθως 

συνοδεύονται και από εξωλεκτικά µηνύµατα, όπως το βλέµµα, το κλείσιµο του 

βλεφάρου, ώστε να καταλάβει ο δέκτης το σκοπό του ποµπού. Από την άλλη, κάποια 

σχόλια συνοδεύονται και από επιθετικότητα - λεκτική ή σωµατική, άµεση  ή έµµεση. 

 Επιπλέον, η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου “teasing” είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη γιατί έχει διαφορετικές  κοινωνικές έννοιες σε διαφορετικά πλαίσια και µε 

διαφορετικούς ανθρώπους. Κάποιες φορές, για παράδειγµα, ορισµένα άτοµα δίνουν 

θετικό µήνυµα σε ένα περιπαιχτικό σχόλιο, το εκλαµβάνουν ως αστείο, χαριτωµένο, 

ακόµα και απολαυστικό. Άλλες πάλι φορές, κάποιοι έχουν αρνητική αντίληψη για το 

“teasing” και θεωρούν ότι πληγώνει και ότι αυτός που το κάνει δεν εκτιµά τη σχέση 

που έχουν µαζί του (Leary, Springer, Negel, Ansell, & Evans, 1998). Οι ερευνητές 

θεωρούν ότι υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που επηρεάζουν το κατά πόσο τα άτοµα 

εκλαµβάνουν το µήνυµα θετικά ή αρνητικά. Εάν το άτοµο έχει γίνει παλιότερα 

στόχος περιπαιχτικών σχολίων ή έκανε αυτός, τότε χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, όπως είναι µια ευαισθησία στην απόρριψη, η σχέση µεταξύ του 

ποµπού και του δέκτη, η δεδοµένη διάθεση του ποµπού ή του δέκτη κατά τη στιγµή 

που γίνεται το σχόλιο και το συναίσθηµα που βιώνεται εκείνη τη στιγµή, όλα αυτά 

αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το πώς θα αντιληφθεί το άτοµο 

το σχόλιο που δέχτηκε (Kowalski, 2004). 
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Σε έρευνες που έγιναν µε σκοπό τη διερεύνηση του φαινοµένου της λεκτικής 

θυµατοποίησης σε παιδιά και εφήβους, φάνηκε πως είχαν αυξηµένες πιθανότητες να 

θυµατοποιηθούν άτοµα που ήταν λιγότερο ελκυστικά ως προς την εξωτερική 

εµφάνιση, ήταν υπέρβαρα, είχαν κάποιες αισθητηριακές µειονεξίες (όραση, ακοή, 

οµιλία) και είχαν χαµηλή επίδοση στο σχολείο. Μάλιστα αυτοί οι παράγοντες ήταν 

σηµαντικοί ανεξάρτητα από το φύλο και την εθνικότητα (Sweeting & West, 2001).   

Χαρακτηριστικά της εµφάνισης, αδυναµίες ή ικανότητες που είναι δύσκολο να τις 

χειριστούν τα άτοµα αυξάνουν την πιθανότητα ένα παιδί να υποστεί και να βιώσει 

ένα επιπρόσθετο βάρος, αυτό της θυµατοποίησης. 

 Επιπλέον, το να αποτυγχάνει κάποιος να δρα σύµφωνα µε τις προσδοκίες της 

οµάδας ή να µην κατέχει χαρακτηριστικά που εκτιµώνται από τους άλλους τείνει να 

προκαλεί τη λεκτική και σωµατική επιθετικότητα. Το να κάνεις παρέα µε «λάθος» 

άτοµα συχνά αύξανε την πιθανότητα να γίνει κάποιος θύµα λεκτικού εκφοβισµού 

(Horowitz et al., 2004). 

 Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά της λεκτικής θυµατοποίησης, είναι 

απαραίτητο να αναγνωριστούν και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες που 

προκύπτουν από τη λεκτική θυµατοποίηση. Ρίχνοντας φως σε αυτό που ακολουθεί τη 

λεκτική θυµατοποίηση, θα γίνει σαφές το πόσο σηµαντικό είναι να δηµιουργηθούν 

συγκεκριµένα προγράµµατα και να παρθούν τα κατάλληλα µέτρα για να µειωθούν 

τέτοια περιστατικά. 

Συνέπειες 

 Η λεκτική θυµατοποίηση έχει αναφερθεί πως έχει πολλές αρνητικές συνέπειες 

για τα θύµατα, όπως χαµηλή αυτοπεποίθηση   (Hazler, Hoover, & Oliver, 1993), 

υψηλό άγχος και κατάθλιψη (Olweus, 1993), υπερβολική ενασχόληση µε την εικόνα 

του σώµατος και διαταραχές πρόσληψης τροφής (Cash, 1995). Η λεκτική 
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θυµατοποίηση έχει συσχετιστεί µε φτωχή ψυχοκοινωνική προσαρµογή των παιδιών 

και εφήβων που την υφίστανται, καθώς και µοναξιά, χαµηλά επίπεδα κοινωνικής 

αποδοχής και ικανότητας (Storch, Masia-Warner, & Brassard, 2003). Ακόµα και εάν 

κάποιο άτοµο έχει υποστεί λεκτική θυµατοποίηση κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια 

της παιδικής του ηλικίας, έχει βρεθεί πως αυτό σχετίζεται µε ψυχικές δυσκολίες 

χρόνια αργότερα. Πιο συγκεκριµένα, θυµατοποίηση (λεκτική) που ανακλήθηκε από 

την παιδική ηλικία συσχετιζόταν σηµαντικά µε κατάθλιψη, άγχος και φόβο για 

αρνητική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων (Roth, Coles, & 

Heimberg, 2002). Βρέθηκε µάλιστα πως, όταν τα άτοµα είχαν θυµατοποιηθεί σχετικά 

µε τον κοινωνικό τοµέα (π.χ.,  είχαν ακούσει σχόλια για το ότι ήταν ντροπαλοί, 

φαίνονταν αγχώδεις κλπ), αντιµετώπιζαν τις πιο µακροχρόνιες συνέπειες, µε θετικές 

συσχετίσεις µε κατάθλιψη, άγχος και µοναξιά (Storch et al., 2004).  

Σε σχέση µε την ηλικία, φαίνεται πως ο λεκτικός εκφοβισµός αυξάνεται 

δραµατικά στις αρχές της εφηβείας και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της εφηβικής 

κουλτούρας (Jones, Newman, & Bautista, 2005). Το περιεχόµενο του εκφοβισµού 

διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε την ηλικία και τη γνωστική ανάπτυξη. Με την 

πάροδο του χρόνου αποκτά πιο συµβολική αλλά και πιο στοχοκατευθυνόµενη 

διάσταση (Vessey et al.,   2003).  

Σε έρευνα σε έφηβους, το λεκτικό «πείραγµα» από τους φίλους ερµηνεύθηκε 

ως καλοπροαίρετο και φιλικό σε σύγκριση µε αυτό που προερχόταν από τους 

συµµαθητές τους. Συνολικά, τα κορίτσια ανέµεναν ότι το πείραγµα θα προκαλούσε 

περισσότερο αρνητικά συναισθήµατα από όσο περίµεναν τα αγόρια, ειδικότερα όταν 

τα σχόλια αφορούσαν στο βάρος. Για όλους τους µαθητές, η λεκτική θυµατοποίηση 

σχετικά µε το βάρος φάνηκε πως παράγει τα πιο αρνητικά συναισθήµατα  και το 

λιγότερο χιούµορ (Jones et al., 2005). 
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Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη µελέτη και διερεύνηση διάφορων 

παραγόντων που «προκαλούν» τους θύτες να εκφοβίσουν κάποια παιδιά. Αυτοί, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι, τις περισσότερες φορές, η εξωτερική εµφάνιση, το βάρος και 

η σχολική επίδοση. Η θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική 

εµφάνιση έχει τελευταία απασχολήσει αρκετούς ερευνητές ακριβώς γιατί οι συνέπειες 

που προκύπτουν µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Πολύ συχνά παρατηρείται από 

το θύµα να διαµορφώνει µια µη αντικειµενική, διαστρεβλωµένη αντίληψη για το 

σώµα του, µε αποτέλεσµα συχνά, να επακολουθούν συναισθηµατικές δυσκολίες, 

έντονες ανησυχίες µέχρι και διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Η κατανόηση του 

φαινοµένου της λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική 

εµφάνιση  και η ανάδειξη των συνεπειών της είναι πολύ σηµαντικά ζητήµατα. Μέσα 

από αυτά, µπορεί να καταστεί δυνατή η καλύτερη στήριξη των θυµάτων αλλά 

πιθανότατα και η δηµιουργία προληπτικών προγραµµάτων. Παρακάτω, λοιπόν, θα 

ακολουθήσει σύντοµη µελέτη της λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος και 

την εξωτερική εµφάνιση. 

Λεκτική Θυµατοποίηση σχετικά µε το Βάρος και την Εικόνα Σώµατος 

Γενικά, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι 

περισσότερο πιθανό να είναι τα θύµατα ή οι θύτες συµπεριφορών σχολικού 

εκφοβισµού απ’ ότι οι συνοµήλικοι τους µε φυσιολογικό βάρος (Janssen, Craig, 

Boyce, & Pickett, 2004). Οι περισσότερες έρευνες παλαιότερα εστίαζαν στις 

συνέπειες του λεκτικού εκφοβισµού στο γυναικείο πληθυσµό (έφηβοι και ενήλικες), 

θεωρώντας ότι τότε τα άτοµα µπορούν να αντιληφθούν την ποιότητα του teasing. 

Σύγχρονες µελέτες, όµως, έχουν καταδείξει ότι η εικόνα σώµατος και συγκεκριµένα η 

αρνητική στάση απέναντι στο σώµα κάποιου απαντάται επίσης και σε άνδρες και σε 

πληθυσµούς που βρίσκονται πριν την εφηβεία (Kostanski &  Gullone, 2007). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυξηµένα επίπεδα δυσαρέσκειας για 

την εικόνα του σώµατος σε παιδιά και εφήβους σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε 

µείωση της αυτοπεποίθησης, µε κατάθλιψη, και µε περιορισµό στην πρόσληψη 

τροφής ή άλλες ανθυγιεινές τακτικές σίτισης και εµµονή στην άσκηση. 

Όπως σηµειώνει ο Keltner και οι συνεργάτες του (2001), αν και πολλές φορές 

τα κίνητρα και οι συµπεριφορές που σχετίζονται µε το teasing εκλαµβάνονται ως µια 

καλοκάγαθη εµπειρία, για κάποιους µπορεί να έχει τροµερά αρνητική επίδραση. Οι 

Thompson, Fabian, Moulton, Dunn, και Altabe (1991) µάλιστα υποστήριξαν ότι κάτι 

τέτοιο συµβαίνει όταν οι θεµατικές του teasing έχουν να κάνουν µε το σχήµα του 

σώµατος ή το βάρος.  

Έρευνα πάνω στις στάσεις για την εικόνα του σώµατος και σε 

δυσλειτουργικές συµπεριφορές στο φαγητό έδειξε πως, ακόµα και αν το άτοµο είχε 

βιώσει λεκτικό εκφοβισµό σχετικά µε την εξωτερική εµφάνισή του κατά τη διάρκεια 

της σχολικής ηλικίας, αυτό συσχετιζόταν σηµαντικά µε αρνητικές στάσεις προς την 

εικόνα σώµατος στο παρόν, σε ενήλικες γυναίκες. Επίσης, η ανάµνηση εµπειριών 

λεκτικού εκφοβισµού στη σχολική ηλικία φάνηκε πως προβλέπει σηµαντικά την 

εµφάνιση προβληµάτων στη διατροφή σε εφήβους κορίτσια και ενήλικες γυναίκες.  

Για παράδειγµα, σε µια έρευνα (Cash, 1995), 72% από 111 γυναίκες ανέφεραν πως 

είχαν βιώσει κριτική ή λεκτικό εκφοβισµό για την εξωτερική τους εµφάνιση κατά τη 

διάρκεια της σχολικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας, µε χρονική διάρκεια από 2 έως 6 

χρόνια. Σύµφωνα µε τον Cash (1995), τα χαρακτηριστικά του προσώπου (41%) και 

το βάρος (31%) ήταν τα πιο συχνά αναφερόµενα στοιχεία όταν βίωναν λεκτικό 

εκφοβισµό. Η ανάµνηση της δριµύτητας µε την οποία βιώσαν τον λεκτικό εκφοβισµό 

συσχετιζόταν σηµαντικά µε αρνητικές αξιολογήσεις για την εικόνα του σώµατος και 

µε αρνητικό συναίσθηµα. 
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Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες, αν και κατέδειξαν σηµαντική 

θετική σχέση µεταξύ του teasing και αρνητικών στάσεων απέναντι στην εικόνα 

σώµατος, βασίστηκαν στις αναµνήσεις που είχαν οι γυναίκες για γεγονότα και 

σχέσεις. Η ανάµνηση όµως της ψυχολογικής κατάστασης που βρισκόταν κάποιος και 

των γεγονότων που συνέβησαν στο κοινωνικό του περιβάλλον, µετά από πολύ καιρό, 

εγείρει πολλές επιφυλάξεις. Αυτό συµβαίνει διότι, µε το πέρασµα του χρόνου και 

εξαιτίας της παρούσας συναισθηµατικής κατάστασης και της τρέχουσας σχέσης του 

ατόµου µε το παλιό γεγονός, τείνει να δηµιουργείται σύγχυση στο άτοµο. Έτσι, 

δεδοµένα που βασίζονται σε ανάκληση αναµνήσεων συνήθως δεν είναι αξιόπιστα 

(Henry et al., 1994, αναφ. στο Kostanski & Gullone, 2007 ). 

Για να ξεπεράσουν αυτόν τον περιορισµό, οι Thompson, Coovert, Richards, 

Johnson, & Cattarin (1995) έκαναν µια µακροχρόνια µελέτη σχετικά µε την επίδραση 

που έχει το teasing (που συµβαίνει σε παροντικό χρόνο) στην ικανοποίηση από την 

εικόνα σώµατος και κατ’ επέκταση στην εµφάνιση  διαταραχών σίτισης. Βρήκαν πως 

το teasing και η παχυσαρκία σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή προέβλεπε αυξηµένα 

επίπεδα βάρους και δυσαρέσκεια από την εµφάνιση σε µια κατοπινή χρονική στιγµή. 

Ακόµα πιο σηµαντικό ήταν το εύρηµα ότι από µόνο του το επίπεδο της παχυσαρκίας 

δεν είχε καµιά ανεξάρτητη επίδραση στην εικόνα σώµατος, αλλά το να είναι κανείς 

υπέρβαρος αυξάνει τις πιθανότητες να πέσει θύµα περιπαιχτικών σχολίων σχετικά µε 

το βάρος, το µέγεθός του και τη γενικότερη εµφάνισή του. Tο teasing, δηλαδή, ήταν 

παράγοντας που µεσολαβούσε για επακόλουθες αρνητικές στάσεις προς την εικόνα 

σώµατος του ατόµου. Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκαν και οι Lunner και συν. 

(2000), µελετώντας  σχετικούς πληθυσµούς (κορίτσια σε εφηβεία) από τη Σουηδία 

και την Αυστραλία. 
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Σε µια έρευνα των Kostanski και Gullone (2007), έγινε προσπάθεια να 

µελετηθούν οι επιδράσεις του weight teasing σε παιδιά που πήγαιναν ∆ηµοτικό. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν πως το teasing δεν σχετιζόταν µε πρακτικές περιορισµού του 

φαγητού, όπως συνέβαινε µε τους ενήλικες (Cash, 1995). Αν και το teasing δεν 

σχετίζεται άµεσα µε συµπεριφορές περιορισµού του φαγητού, πιθανώς η ύπαρξή του 

να υποδηλώνει τις απαρχές ενός µακροχρόνιου αναπτυξιακού ζητήµατος σχετικά µε 

την υγεία και το ευ-ζην. Στην έρευνα αυτή, τα παιδιά που υφίστανται teasing ήταν 

αυτά που βρίσκονταν σε αναλογίες ύψους-βάρους εκτός του µέσου όρου. Η 

δυσαρέσκεια για την εικόνα του σώµατος δεν σχετίζεται απαραίτητα ευθύγραµµα µε 

τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος. Έτσι, δεν προκύπτουν προβλήµατα µε την εικόνα 

σώµατος  µόνο και µόνο ως αποτέλεσµα της παχυσαρκίας. Παιδιά που ήταν είτε υπό- 

είτε υπέρβαρα ήταν πιο πιθανό να  αναφέρουν ότι βίωναν teasing για το βάρος τους 

απ’ ότι τα παιδιά µε κανονικό βάρος. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον εύρηµα, καθώς η 

πλειοψηφία των ερευνών εστίαζε µόνο σε θέµατα που σχετίζονταν µε την 

παχυσαρκία. Επιπλέον, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι λεκτική θυµατοποίηση 

υφίστανται και τα αγόρια που είναι υπέρβαρα ή πιο αδύνατα από το µέσο όρο 

(Kostanski & Gullone, 2007).  

Σε έρευνα στην ηλικιακή οµάδα των εφήβων, βρέθηκε πως η λεκτική 

θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος σχετιζόταν σταθερά µε χαµηλή ικανοποίηση για 

το σώµα, χαµηλή αυτοπεποίθηση, υψηλά καταθλιπτικά συµπτώµατα και απόπειρες ή 

σκέψεις για αυτοκτονία (Eisenberg, Neumark- Sztainer, & Story, 2003). Αυτές οι 

συσχετίσεις ίσχυαν και για τα  αγόρια και για τα κορίτσια στην εφηβεία, σε όλες τις 

οµάδες (φυλή, εθνικότητα, βάρος). Επιπλέον, το teasing που προερχόταν από δύο 

διαφορετικές πηγές (π.χ., οικογένεια, συνοµήλικοι) συνδεόταν µε υψηλότερη 

εµφάνιση συναισθηµατικών προβληµάτων από ότι το teasing από µια πηγή ή 
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καθόλου. Το να έχει βιώσει κανείς περιπαιχτικά σχόλια για το βάρος του, παρά το 

πραγµατικό βάρος του σώµατος, φαίνεται πως σχετίζεται µε την ύπαρξη χαµηλής 

αυτοπεποίθησης, καταθλιπτικών συµπτωµάτων και αυτοκτονικού ιδεασµού. Επίσης, 

δεν φάνηκαν διαφορές µεταξύ οµάδων µε λευκούς και µαύρους έφηβους, αν και στη 

βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί πως οι µαύροι φαίνεται να αποδέχονται περισσότερο 

τα πιο µεγάλα σώµατα (Desmond et al., 1985, αναφ. στο Eisenberg et al., 2003). Σε 

επακόλουθη έρευνα βρέθηκαν τα ίδια αποτελέσµατα ακόµα και µετά από πέντε 

χρόνια επανεξέτασης (follow-up) (Eisenberg, Neumark-Sztainer, Haines, & Wall, 

2006). 

Σε µια άλλη έρευνα βρέθηκε πως αγόρια που είχαν βιώσει λεκτική 

θυµατοποίηση για το βάρος τους ήταν περισσότερο πιθανό να εµφανίσουν "binge 

eating", µε απώλεια ελέγχου και ανθυγιεινές συµπεριφορές απώλειας ελέγχους του 

βάρους, ύστερα από πέντε χρόνια. Τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να κάνουν δίαιτες και 

γενικά να µειώνουν την πρόσληψη τροφής. Το γεγονός ότι η λεκτική θυµατοποίηση 

σχετικά µε το βάρος προκαλεί περιόδους ανεξέλεγκτης και υπερβολικής 

κατανάλωσης τροφής ("binge eating") µεταξύ των εφήβων αποτελεί σηµαντική 

γνώση γιατί αυτή η διατροφική συµπεριφορά έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας 

επικινδυνότητας για παχυσαρκία και πιθανώς ως ένας προάγγελος νευρογενούς 

βουλιµίας (Haines, Neumark- Sztainer, Eisenberg, & Hannan, 2006). Η έρευνα αυτή 

έρχεται σε αντίθεση µε προηγούµενη έρευνα των Wertheim, Koerner και Paxton 

(2001, αναφ. στο Haines et al., 2006), οι οποίοι είχαν βρει µια θετική σχέση µεταξύ 

λεκτικής θυµατοποίησης και βουλιµικών συµπεριφορών σε έφηβες. Πιθανώς αυτό να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η έρευνα αυτή είχε επαναληπτική µέτρηση µετά από 8 

µήνες, ενώ η έρευνα των Haines και συν. (2006) µετά από 5 χρόνια. Ενδεχοµένως, 

για πολλά άτοµα η λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος να έχει αντίκτυπο στις 
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συµπεριφορές πρόσληψης τροφής οι οποίες να µην ανιχνεύονται ύστερα από 5 

χρόνια. Επίσης, µπορεί τα εργαλεία που χρησιµοποίησαν οι ερευνητές για να 

µετρήσουν τις παθολογικές διατροφικές συµπεριφορές να διαφέρουν και αυτό να έχει 

αντίκτυπο στο αποτέλεσµα. 

 Ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα είναι το πώς τελικά αντιλαµβάνονται τα άτοµα το 

περιεχόµενο των διάφορων σχολίων που ακούνε. Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν 

σχεδόν αποκλειστικά σε ένα συγκεκριµένο τύπο σχολίων -των αρνητικών- και τη 

συχνότητα εµφάνισης αυτών. Είναι, ωστόσο, πιθανό κάποιος που ασχολείται 

ιδιαιτέρως µε την εµφάνισή του και δεν του αρέσει να δέχεται σχόλια σχετικά µε 

αυτήν, να υπόκειται αρνητικό αντίκτυπο, ακόµα και αν το σχόλιο είναι θετικό ως 

προς το περιεχόµενό του. Αυτό συµβαίνει διότι τέτοια σχόλια υπενθυµίζουν στο 

άτοµο ότι κάποιος αξιολογεί την εµφάνισή του και αυτό οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερη 

ενασχόληση µε την εµφάνιση  (Herbozo & Thompson, 2006). Έτσι, φαίνεται πως το 

ζήτηµα του weight teasing  δεν είναι τόσο απλό, καθώς εµπλέκονται και πολλές άλλες 

µεταβλητές, όπως για παράδειγµα, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. 

∆ιαφορετικά άτοµα αντιλαµβάνονται το ίδιο σχόλιο αλλιώς και αυτό δεν µπορεί παρά 

να επηρεάζει τα αποτελέσµατα των ερευνών. 

Ενώ στα αγόρια η λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος αποτελεί  τον 

µοναδικό παράγοντα που προβλέπει χαµηλή εικόνα σώµατος, στα κορίτσια 

παράγοντες που προβλέπουν χαµηλή εικόνα για το σώµα τους είναι η θυµατοποίηση 

σχετικά µε την εξωτερική εµφάνιση και σχετικά µε τη σχολική επίδοση. Επιπλέον, 

βρέθηκαν διαφορετικά σχήµατα µεταξύ των δύο φύλων και ως προς την 

αυτοπεποίθηση (Gleason, Alexander, & Somers, 2000). Ειδικότερα, στα αγόρια, 

προσβλητικά σχόλια σχετικά µε τις επιδόσεις τους επηρέαζε τη γενικότερη αίσθηση 

που είχαν για τον εαυτό τους, ενώ στην περίπτωση των κοριτσιών η αυτοπεποίθησή 
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τους επηρεαζόταν από τη θυµατοποίηση σχετικά τόσο µε την εµφάνιση όσο και µε 

την επίδοση. Η αυτοπεποίθηση των ανδρών φαίνεται πως επηρεάζεται από πολλά 

διαφορετικά πράγµατα από αυτά που επηρεάζουν την εικόνα του σώµατος, 

δείχνοντας έτσι πως, γενικά, η αυτοπεποίθηση στους άνδρες αναπτύσσεται κάπως 

ανεξάρτητα από την εικόνα του σώµατος. Μάλιστα, φαίνεται πως η λεκτική 

θυµατοποίηση γενικότερα επηρεάζει λιγότερο τα αγόρια απ’ ότι τα κορίτσια. Από την 

άλλη, βρέθηκε πως στοιχεία που σχετίζονταν µε θέµατα του σώµατος δεν επηρέαζαν 

µόνο την εικόνα σώµατος των γυναικών αλλά κατ’ επέκταση την αυτοπεποίθησή 

τους (Gleason et al., 2000).  

Αυτό προφανώς συµβαίνει εξαιτίας του ότι στην κοινωνία µας οι γυναίκες 

είναι πιο ευαίσθητες µε το θέµα του σώµατος, λόγω της έµφασης που δίνεται στη 

γυναικεία οµορφιά, µια πίεση που οι άνδρες δεν βιώνουν τόσο έντονα. Αυτό είναι 

ενδεικτικό της σταθερότητας των αξιών της κοινωνίας µας που, ακόµα και αν οι 

καιροί αλλάζουν, αυτή εξακολουθεί να δίνει µεγάλη βαρύτητα στην αισθητική και 

την εξωτερική εµφάνιση των γυναικών. Αντίθετα, για τους άνδρες, εστιάζει στις 

ικανότητες και πνευµατικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

επιτευγµάτων, χωρίς να δίνει µεγάλη έµφαση στην εµφάνισή τους. Ευρήµατα σαν και 

αυτά, τα οποία αναδεικνύουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, αποδεικνύουν τη 

σηµαντικότητα της εξέτασης ανδρών και γυναικών ξεχωριστά όταν µελετώνται οι 

επιπτώσεις του λεκτικού εκφοβισµού. Άνδρες και γυναίκες ενδέχεται να 

επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες µορφές λεκτικού εκφοβισµού. 

 Πέρα, όµως, από τις επιπτώσεις της λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το 

βάρος και την εξωτερική εµφάνιση στη ζωή του θύµατος, ένας άλλος παράγοντας που 

συµµετέχει στο φαινόµενο του teasing είναι και ο τρόπος µε τον οποίο εντέλει τα 

θύµατα αντιµετωπίζουν το άγχος που τους προκαλεί µια τέτοια κατάσταση. 
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Πρόκειται για έναν σηµαντικό παράγοντα του φαινοµένου του teasing και αυτό διότι 

µε τη χρήση των διάφορων στρατηγικών, το θύµα µπορεί να αντιµετωπίσει την 

κατάσταση µε έναν προσαρµοστικό ή όχι τρόπο. Είναι λοιπόν, απαραίτητο να 

ακολουθήσει µια αναφορά στη θεωρία των στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους, 

ώστε σταδιακά να αποκαλυφθεί η σύνδεση που υπάρχει µεταξύ του φαινοµένου της 

λεκτικής θυµατοποίησης και της χρήσης των στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους.  

Στρατηγικές Αντιµετώπισης Άγχους 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει µελετηθεί σε µεγάλο βαθµό το ζήτηµα των 

στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους (“coping strategies”). Έχουν διατυπωθεί 

πολλά θεωρητικά σχήµατα για το πώς λειτουργεί το άτοµο όταν αντιµετωπίζει 

αγχογόνα ερεθίσµατα. Από τους πρώτους ερευνητές που έβαλαν τα θεµέλια σε αυτό 

το αντικείµενο υπήρξαν οι Lazarus και Folkman (1984), όταν υποστήριξαν ότι οι 

στρατηγικές αντιµετώπισης χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: τις στρατηγικές 

που εστιάζουν στη λύση του προβλήµατος και σε εκείνες που εστιάζουν στο 

συναίσθηµα. Πιο συγκεκριµένα, οι πρώτες αφορούν σε προσπάθειες που κάνει το 

άτοµο να σταµατήσει τον στρεσογόνο παράγοντα. Αντίθετα, οι  στρατηγικές που 

εστιάζουν στο συναίσθηµα αφορούν σε προσπάθειες να ρυθµίσει το άτοµο τις 

αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις του απέναντι στο στρεσογόνο ερέθισµα. 

 Μία άλλη θεωρητική προσέγγιση, αυτή των Roth και Cohen (1986), κάνει 

αναφορά για προσεγγιστικές στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους. Με αυτόν τον 

όρο θέλουν να εξηγήσουν πως το άτοµο είτε κάνει προσπάθειες να προσεγγίσει το 

αγχογόνο ερέθισµα σε συµπεριφορικό, γνωστικό και συναισθηµατικό επίπεδο (π.χ., 

εύρεση πληροφοριών) είτε χρησιµοποιεί στρατηγικές για να αποφύγει το ερέθισµα 

(π.χ., αγνοώντας το). Ο Moos (1988, αναφ. στο Causey & Dubow, 1992) σχολιάζει 

πως οι δύο προαναφερθείσες απόψεις διαφέρουν στο ότι η θεωρία των Lazarus και 
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Folkman (1984) δίνει έµφαση στην κατάσταση και όχι τόσο στην αντίδραση ή τα 

συναισθήµατα, ενώ η άλλη θεωρία δίνει έµφαση στον τρόπο που χρησιµοποιούνται οι 

στρατηγικές (προσεγγίζοντας ή αποφεύγοντας).  

 Όσον αφορά στη µελέτη των στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους σε 

παιδιά και εφήβους, έχουν διεξαχθεί επίσης αρκετές  έρευνες. Το ψυχοκοινωνικό 

στρες αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για ανάπτυξη 

ψυχοπαθολογίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Οι τρόποι µε τους οποίους τα 

παιδιά και οι έφηβοι αντιµετωπίζουν το άγχος πιθανότατα µεσολαβούν ή αλλάζουν 

την επίδραση που έχει το άγχος τόσο στην τωρινή όσο και τη µελλοντική τους 

προσαρµογή και ψυχική υγεία (Clarke et al., 1995, αναφ. στο Compas, Connor-Smith, 

Wadsworth, Thomsen, & Saltzman, 2001).  

 Το πρόβληµα της απόδοσης ενός αποδεκτού ορισµού για το τι υποδηλώνει η 

διαδικασία µε την οποία αντιµετωπίζεται το άγχος επηρεάζει και τον τρόπο µε τον 

οποίο µπορούν οι ερευνητές να το µετρήσουν. Εξαιτίας της έλλειψης κάποιας κοινής 

συµφωνίας  σχετικά µε τη φύση του τρόπου αντιµετώπισης του άγχους στα παιδιά και 

τους έφηβους, η προσπάθεια εξαγωγής ασφαλών συµπερασµάτων γι' αυτό το ζήτηµα 

συναντά µεγάλες δυσκολίες. Το πιο σηµαντικό στη δηµιουργία ενός ορισµού είναι να 

εκφράζει την αναπτυξιακή φύση των διαδικασιών. Με λίγα λόγια, είναι σχεδόν 

απίθανο τα βασικά χαρακτηριστικά ή η αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών να 

είναι οι ίδιες για ένα παιδί και για έναν έφηβο. Ο ορισµός λοιπόν πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη του όλες αυτές τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα λόγω της ανάπτυξης (Ayers, 

Sandler, West, & Roosa, 1996’ Compas et al., 2001,). 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι ερευνητές δηµιούργησαν ορισµούς από µοντέλα για 

τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι ενήλικες και τις προσάρµοσαν στα παιδιά και 

τους έφηβους. Η πιο συχνή αναφορά είναι στους Lazarus και Folkman (1984), οι 
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οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για τον εννοιολογικό προσδιορισµό του “coping” σε 

παιδιά και εφήβους. Οι ερευνητές αυτοί µε τον όρο “coping” εννοούσαν «τις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες γνωστικές και συµπεριφορικές προσπάθειες κάποιου να χειριστεί 

συγκεκριµένες εξωτερικές και/ή εσωτερικές απαιτήσεις που αξιολογούνται ότι 

υπερβαίνουν τις δυνάµεις του ατόµου» (Lazarus & Folkman, 1984, σ. 141). 

Πρόκειται για µια δυναµική διαδικασία που αλλάζει συνεχώς, ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις που βιώνει το άτοµο στο αγχογόνο ερέθισµα. Όπως προαναφέρθηκε, το 

άτοµο είτε ψάχνει να βρει τρόπους να λύσει το πρόβληµα που δηµιουργεί την 

αγχογόνο κατάσταση είτε προσπαθεί να µετριάσει τα αρνητικά συναισθήµατα που 

του προκαλεί η κατάσταση.  

 Ο Rothbaum και οι συνεργάτες του (1982, αναφ. στο Compas et al., 2001) 

πρότειναν ένα µοντέλο που έχει παρόµοια στοιχεία µε αυτό των Lazarus και Folkman 

στο ότι βλέπουν το “coping” ως κατευθυνόµενο προς κάποιο στόχο και έχοντας 

κάποιο κίνητρο. Ωστόσο, οι στρατηγικές κατευθύνονται προς τη διατήρηση, ενίσχυση 

ή παύση του ελέγχου προς το περιβάλλον και τον εαυτό. Ο «πρωτογενής» έλεγχος  

ορίζεται ως η προσπάθεια αντιµετώπισης του άγχους που αποσκοπεί στο να 

επηρεάσει αντικειµενικά γεγονότα ή καταστάσεις και ο «δευτερογενής» έλεγχος να 

µεγιστοποιήσει την προσαρµογή του ατόµου σε τρέχουσες συνθήκες. Ο 

«απορριπτέος» έλεγχος θεωρείται η απουσία οποιασδήποτε στρατηγικής για την 

αντιµετώπιση του αγχογόνου ερεθίσµατος. 

  Οι Skinner και Wellborn (1994, αναφ. στο Compas et al., 2001) καθόρισαν το  

“coping” ως  «τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι ρυθµίζουν τη συµπεριφορά, το 

συναίσθηµα και τον προσανατολισµό τους κάτω από συνθήκες ψυχολογικής πίεσης» 

(σελ. 112). Οι στρατηγικές αντιµετώπισης που κατευθύνονται προς τον έλεγχο της 

συµπεριφοράς περιλαµβάνουν εύρεση και λύση του προβλήµατος, αυτές που 
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κατευθύνονται προς τη ρύθµιση του συναισθήµατος περιλαµβάνουν τη διατήρηση 

αισιόδοξης προοπτικής και αυτές που ρυθµίζουν τον προσανατολισµό περιλαµβάνουν 

την αποφυγή. Το µοντέλο αυτό διαφέρει από αυτό των Lazarus και Folkman (1984) 

στο ότι εδώ οι στρατηγικές περιλαµβάνουν τόσο εκούσιες όσο και ακούσιες ή 

αυτόµατες αντιδράσεις για το χειρισµό απειλών απέναντι στην ικανότητα και την 

αυτονοµία του ατόµου. 

  Ο Eisenberg και οι συνεργάτες του (1997, αναφ. στο Compas et al., 2001) 

όρισαν το “coping” ως ένα υποσύνολο µιας ευρύτερης κατηγορίας της 

αυτορρύθµισης. Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα ρυθµίζουν τη συµπεριφορά και τα 

συναισθήµατά τους σε καθηµερινή βάση και οι στρατηγικές αναφέρονται 

συγκεκριµένα στην αυτορρύθµιση όταν κάποιος αντιµετωπίζει ένα αγχογόνο 

ερέθισµα. Τονίζουν, επίσης, πως αν και η ρύθµιση των συναισθηµάτων και της 

συµπεριφοράς είναι διαδικασίες που συνήθως χρειάζονται προσπάθεια, το “coping” 

δεν είναι πάντα συνειδητό και σκόπιµο. Έτσι και σε αυτήν την έρευνα, όπως και στην 

προαναφερθείσα, οι στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους αφορούν και σε εκούσιες 

και σε ακούσιες αντιδράσεις απέναντι στο στρες. 

Οι Compas και συν. (2001) βλέπουν το “coping” ως µια πτυχή ενός ευρύτερου 

συνόλου διαδικασιών που λειτουργούν σε απάντηση στο στρες. Οι στρατηγικές 

αποτελούν συνειδητές, εκούσιες προσπάθειες να ρυθµιστεί το συναίσθηµα, η γνώση, 

η συµπεριφορά, η φυσιολογία και το περιβάλλον ως αντίδραση στα αγχογόνα 

γεγονότα ή καταστάσεις. Αυτές οι ρυθµιστικές διαδικασίες περιορίζονται από τη 

βιολογική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου.  

Οι συγκεκριµένοι ερευνητές προτείνουν ότι οι αντιδράσεις στο άγχος µπορούν να 

διακριθούν σε δύο γενικές διαστάσεις: εκούσιες σε αντιπαράθεση µε ακούσιες και 

δεσµευτικές σε αντιπαράθεση µε µη δεσµευτικές. Εκούσιες και ακούσιες αντιδράσεις 
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µπορούν να διακριθούν περαιτέρω ως συνδεόµενες µε έναν αγχογόνο παράγοντα ή µε 

τις αντιδράσεις κάποιου απέναντι στον αγχογόνο παράγοντα ή αποσυνδεόµενες από 

τον παράγοντα άγχους και τις αντιδράσεις του ατόµου.  

 Επιπλέον, οι Compas και συν. (2001) υποθέτουν ότι οι εκούσιες αντιδράσεις 

που περιλαµβάνουν δέσµευση διακρίνονται περαιτέρω ανάλογα τους στόχους τους, 

δηλαδή κατευθυνόµενοι ώστε να επιτύχουν πρωτογενή ή δευτερογενή έλεγχο. Η 

επίτευξη είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς ελέγχου είναι πολύ βασική στα 

µοντέλα κινητοποίησης απέναντι στο στρες.  Ωστόσο, τέτοιοι στόχοι επιδιώκονται 

µόνο όταν το άτοµο θέλει να ελέγξει τις προσπάθειές του να δεσµευτεί µε τον 

αγχογόνο παράγοντα ή τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις σωµατικές του 

αντιδράσεις απέναντι στον παράγοντα. 

  Οι πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις στην προσπάθεια ορισµού της 

αντιµετώπισης του άγχους στην παιδική ηλικία και την εφηβεία έχουν υπογραµµίσει 

τη σύνθετη, πολυδιάστατη δοµή της. Πολυάριθµες µελέτες έχουν καταδείξει ότι οι 

σχετικά απλές, µονοδιάστατες αντιλήψεις και θεωρίες για το “coping” δεν 

διαφοροποιούν επαρκώς ανάµεσα στους διάφορους τύπους και λειτουργίες των 

αντιδράσεων στο στρες (π.χ., Ayers et al., 1996’  Walker, Garber, Smith, & Van 

Slyke, 1997).  Συγκεκριµένα, τα µοντέλα που έχουν περιλάβει µόνο τη 

διαφοροποίηση ανάµεσα στην αντιµετώπιση του άγχους εστιάζοντας στο πρόβληµα ή 

το συναίσθηµα και θεωρίες που διακρίνουν την προσέγγιση ή την αποφυγή του 

στρεσογόνου παράγοντα πιθανόν δεν αντανακλούν τη δοµή του “coping” στους 

νέους. ∆εν µπορούν να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα και τη συνθετότητα των 

τρόπων µε τους οποίους τα παιδιά και οι έφηβοι αντιµετωπίζουν το στρες. Μάλιστα, 

υπάρχει περίπτωση να αποκρύψουν σηµαντικές διαφορές στη φύση και τη λειτουργία 

του “coping” στα παιδιά και τους εφήβους. Τώρα πια τα θεωρητικά µοντέλα 
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υπογραµµίζουν τις πολλές και ευρείες διαστάσεις και τις συγκεκριµένες κατηγορίες 

του “coping”  που διαφέρουν τόσο στη µορφή όσο και στη λειτουργία τους. 

Η πρώτη διάσταση στη θεωρία των Connor-Smith, Saltzman, Wadsworth, Thomsen, 

& Compas (2000) περιλαµβάνει τις ενεργές και εκούσιες προσπάθειες που καταβάλει 

το άτοµο για  να αντιµετωπίσει άµεσα το άγχος, οι οποίες στοχεύουν στο να 

επιτύχουν κάποιο βαθµό προσωπικού ελέγχου πάνω στα στρεσογόνα γεγονότα του 

περιβάλλοντος ή στα συναισθήµατά του. Αυτός ο παράγοντας ονοµάστηκε από τους 

Ayers και συν. (1996) και Walker και συν. (1997) ως ενεργό “coping” ενώ οι Connor- 

Smith και συν (2000) το ονόµασαν πρωτογενή έλεγχο των αντιδράσεων. Η δεύτερη 

διάσταση περιλαµβάνει εκούσιες προσπάθειες του ατόµου να προσαρµοστεί στην 

κατάσταση, αρχικά µέσω γνωστικών µεθόδων αναπλαισίωσης, αποδοχής ή 

απόσπασης της προσοχής µέσω θετικών σκέψεων ή δραστηριοτήτων. Αυτός ο 

παράγοντας έχει ονοµαστεί ως προσαρµοστικό “coping” (Walker et al., 1997), 

απόσπαση της προσοχής (Ayers et al., 1996) και στη θεωρία των Connor-Smith και 

συν (2000) ως δευτερογενής έλεγχος των αντιδράσεων στο άγχος. Μια τρίτη 

διάσταση αναφέρεται στις αντιδράσεις που στοχεύουν στην αποφυγή ή την 

αποδέσµευση του ατόµου από τον αγχογόνο παράγοντα ή από τα συναισθήµατά του 

και αυτή η διάσταση έχει ονοµαστεί αποφυγή (Ayers et al., 1996), παθητικό “coping” 

(Walker et al., 1997) ή αποδεσµευτικό “coping” (Connor-Smith et al., 2000). 

 Οι  Connor-Smith και συν. (2000) προχώρησαν τη θεωρία τους και 

πρόσθεσαν στο µοντέλο τους άλλες δύο διαστάσεις του “coping”, την «ακούσια 

δέσµευση» και την «ακούσια αποδέσµευση». Η τέταρτη λοιπόν, διάσταση, η 

«ακούσια δέσµευση» αναφέρεται στις ακούσιες αντιδράσεις του ατόµου να  

αντιµετωπίσει το αγχογόνο ερέθισµα προσεγγίζοντάς το ενώ αντίστοιχα η τελευταία 

διάσταση αναφέρεται στις ακούσιες αντιδράσεις του ατόµου να αποφύγει το 
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αγχογόνο ερέθισµα. Η πρώτη («Πρωτογενής Έλεγχος») και η δεύτερη 

(«∆ευτερογενής Έλεγχος») διάσταση βρέθηκε πως σχετίζονται µε λιγότερα 

προβλήµατα εσωτερίκευσης ή εξωτερίκευσης της συµπεριφοράς. Αντίθετα, οι τρεις 

υπόλοιπες διαστάσεις («Αποδέσµευση», «Ακούσια ∆έσµευση» και «Ακούσια 

Αποδέσµευση»)  σχετίζονταν θετικά µε συναισθηµατικά προβλήµατα και 

προβλήµατα συµπεριφοράς.  

Υπάρχει γενικά στη βιβλιογραφία µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των 

θεωριών για τις στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους. Οι  Sveinbjornsdottir και 

Thorsteinsson (2008) θεωρούν πως τα στοιχεία στα οποία συµφωνούν οι ερευνητές 

πάνω στο “coping” είναι ότι οι στρατηγικές οµαδοποιούνται σε πρωτογενείς 

παράγοντες αντιµετώπισης και µπορεί να είναι είτε γνωστικές είτε συµπεριφορικές 

και να προσεγγίζουν ή να αποφεύγουν τον αγχογόνο παράγοντα. 

∆ιαφορές Φύλου και Ηλικίας στις Στρατηγικές Αντιµετώπισης του Άγχους 

Αντίθετα µε τα παιδιά που έχουν µια έντονη προτίµηση για στρατηγικές που 

εστιάζουν στο πρόβληµα, οι έφηβοι χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές 

εστιασµένες στο συναίσθηµα και κυρίως ενεργές-γνωστικές στρατηγικές (Fields & 

Prinz, 1997). Γενικά, οι έφηβοι που χρησιµοποιούν περισσότερες στρατηγικές 

προσέγγισης και λιγότερες  αποφυγής προσαρµόζονται καλύτερα. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι οι προσπάθειες που κάνουν οι έφηβοι να αλλάξουν, να ρυθµίσουν ή να 

επαναξιολογήσουν θετικά µια προβληµατική κατάσταση είναι σηµαντικές για µια 

θετική µακροπρόθεσµη προσαρµογή. Οι έφηβοι που χρησιµοποιούν περισσότερο 

στρατηγικές αποφυγής διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για κακή προσαρµογή σε 

επόµενες κρίσεις και αγχογόνες καταστάσεις στη ζωή τους (Ebata & Moos, 1991).  

Η αντιµετώπιση του άγχους στη διάρκεια της εφηβείας αποτελεί τον τρόπο µε 

τον οποίο ο έφηβος προσαρµόζεται στις µεγάλες απαιτήσεις που δηµιουργούνται 
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λόγω των βιολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών πιέσεων που εµφανίζονται 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάπτυξης. Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

οι έφηβοι προσδιορίζουν το πώς αντιµετωπίζουν τις πιέσεις τους. Η αφηρηµένη 

σκέψη εκφράζει τη γνωστική αλλαγή αυτής της περιόδου και έτσι αντίστοιχα 

χρησιµοποιούνται στρατηγικές που περιλαµβάνουν µια γκάµα γνωστικών στυλ και 

ικανοτήτων που εκφράζουν διάφορα επίπεδα συγκεκριµένης και αφηρηµένης σκέψης. 

Κατά συνέπεια, οι συµπεριφορές που υπάρχουν ποικίλλουν από προσαρµοστικές ή µη 

προσαρµοστικές, λειτουργικές ή µη λειτουργικές. Οι µη προσαρµοστικές 

συµπεριφορές µπορεί να εκφράζονται µέσω της απόσυρσης, της καταστροφικής 

συµπεριφοράς και, σε ακραίες περιπτώσεις, ακόµα και µέσω της αυτοκτονίας. 

Η µεγαλύτερη χρήση από τα κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια της αναζήτησης 

κοινωνικής υποστήριξης δείχνει πως τα κορίτσια, περισσότερο από τα αγόρια,  

αποδέχονται τη συµπόνια και την υποστήριξη, εκφράζουν τα συναισθήµατά τους και 

συζητούν µε άλλους γι' αυτά. Αυτές οι στρατηγικές της κοινωνικής υποστήριξης 

βοηθούν τα κορίτσια να αντισταθµίσουν και να αντιµετωπίσουν µε έναν 

εποικοδοµητικό τρόπο τα συναισθήµατα αβοηθησίας που νιώθουν. Η αναζήτηση 

υποστήριξης µπορεί να ερµηνευθεί ως µια συµπεριφορά αυτο-προστασίας.  

 Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Gilligan (1982, αναφ. στο Frydenberg & 

Lewis, 1991) τα κορίτσια βλέπουν τα πράγµατα περισσότερο από µια προοπτική 

σχέσης από ότι τα αγόρια. Παρ’ όλα αυτά, τα αγόρια αναφέρουν ότι είναι πιθανότερο 

να ζητήσουν συµβουλές που µπορούν είτε να τις πάρουν είτε να τις απορρίψουν. 

Ακόµα, υπάρχουν µερικές σαφείς διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς 

τη διάσταση του “coping” που εστιάζει στο συναίσθηµα. Τα κορίτσια τείνουν 

περισσότερο από τα αγόρια να ονειροπολούν και να ελπίζουν ότι τα προβλήµατα θα 

εξαφανιστούν ως έναν τρόπο διαχείρισης του άγχους. Εντούτοις, φαίνεται πως τα 
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κορίτσια σαφώς επιδιώκουν και χρησιµοποιούν την κοινωνική στήριξη ως τρόπο 

αντιµετώπισης του άγχους συχνότερα από ότι τα αγόρια (Frydenberg & Lewis, 1991). 

Πιο συγκεκριµένα, τα κορίτσια αναφέρουν πως αντιµετωπίζουν το άγχος µε 

την αποδοχή και τη χρήση εστιασµένων στο συναίσθηµα στρατηγικών (όπως 

χαλάρωση, έκφραση συναισθηµάτων, ρύθµιση συναισθηµάτων) περισσότερο από τα 

αγόρια (Compas, Malcarne, & Fondacaro, 1988). Αντίθετα, τα αγόρια χρησιµοποιούν 

στρατηγικές αποφυγής περισσότερο από τα κορίτσια. Ωστόσο, αγόρια και κορίτσια 

δε φαίνονται να διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη χρήση ενεργών στρατηγικών. Μία 

διαφορά που βρέθηκε είναι στη χρήση του χιούµορ ως στρατηγική αντιµετώπισης του 

άγχους. Τα αγόρια κάνουν χιούµορ όταν αντιµετωπίζουν µια αγχογόνα κατάσταση 

πολύ περισσότερο απ’ ότι τα κορίτσια (Phelps & Jarvis, 1993). 

Σε άλλες έρευνες βρέθηκε πως τα κορίτσια χρησιµοποιούν συχνότερα µη 

προσαρµοστικές συναισθηµατικές στρατηγικές (συναισθηµατικά ξεσπάσµατα, λήψη 

ουσιών) (Dise-Lewis, 1988,  Frydenberg & Lewis, 1993). Οι Compas, Orosan, & 

Grant, (1993) υπέθεσαν ότι η υψηλότερη συχνότητα κατάθλιψης στα κορίτσια µπορεί 

να εξηγηθεί από τη χρήση συναισθηµατικά ιδιαίτερα προσεκτικών στρατηγικών. Από 

την άλλη πλευρά, τα αγόρια χρησιµοποιούν περισσότερο στρατηγικές απόσπασης της 

προσοχής και γενικότερα έχουν την τάση να αναπτύξουν εξωτερικευµένα 

προβλήµατα συµπεριφοράς. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η υψηλότερη συχνότητα 

εξωτερικευµένων προβληµάτων συµπεριφοράς στα αγόρια οφείλεται στην 

προσπάθειά τους να κερδίσουν κάποιο βαθµό ελέγχου στην εκάστοτε απαιτητική 

κατάσταση. 

 Παράλληλα, βέβαια, µε την ύπαρξη διαφοροποιήσεων στη χρήση 

στρατηγικών αντιµετώπισης ανάλογα το φύλο του ατόµου, υπάρχουν και 

διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία. Οι περισσότερες έρευνες έχουν βρει αλλαγές, 
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που συµβαίνουν λόγω διαφορετικής ηλικίας, στην εστιασµένη στο συναίσθηµα 

στρατηγική διαχείρισης σε παιδιά και έφηβους από 5 έως 17 ετών (Compas et al., 

1988’ Frydenberg & Lewis, 1993). Συγκεκριµένα, οι ερευνητές κατέληξαν πως 

στρατηγικές όπως, για παράδειγµα η χαλάρωση και η απόσπαση προσοχής υπο-

αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία καθώς βρήκαν πως χρησιµοποιούνται πολύ 

σπανιότερα στη διάρκεια αυτής της χρονική περιόδου. 

Στην εφηβική ηλικία βρέθηκε πως υπάρχει σταθερότητα στην προσπάθεια 

επίλυσης του προβλήµατος  (Seiffge-Krenke, 1993, αναφ. στο Hampel & Petermann, 

2004) και η γνωστική αναδόµηση φάνηκε πως αναπτυσσόταν στη µέση και ύστερη 

εφηβεία. Αντίθετα µε ότι αναφέρθηκε προηγουµένως, η εστιασµένη στο συναίσθηµα 

στρατηγική της «απόσπασης της προσοχής/ ψυχαγωγίας» µειώνεται µε την ηλικία. 

Αυτές οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται περισσότερο στην  παιδική ηλικία παρά την 

εφηβεία (Hampel & Petermann, 2004). 

Στρατηγικές Αντιµετώπισης Άγχους και Εκφοβισµός 

Αν και οι περισσότεροι µαθητές που υφίστανται σχολικό εκφοβισµό 

δηλώνουν πως η εµπειρία αυτή είναι εξαιρετικά αγχογόνα (Sharp, 1995), µόνο λίγες 

έρευνες έχουν διεξαχθεί πάνω στη µελέτη της σχέσης µεταξύ εκφοβισµού και 

διαχείρισης του στρες. Η Sharp (1995) µελέτησε τις στρατηγικές αντιµετώπισης του 

εκφοβισµού και βρήκε πως οι παθητικές στρατηγικές ήταν συχνότερα 

χρησιµοποιούµενες. Ακολουθούσαν οι κατηγορηµατικές και επιθετικές στρατηγικές 

(ιδιαίτερα στα αγόρια). Η χρήση επιθετικών στρατηγικών συσχετιζόταν µε εµπλοκή 

σε καβγάδες και λεκτική επιθετικότητα.  

Σε άλλη έρευνα (Olafsen & Viemero, 2000), µελετήθηκαν οι σχέσεις που 

µπορεί να υπήρχαν µεταξύ του ρόλου στον σχολικό εκφοβισµό (θύτης, θύµα, θύτης/ 

θύµα κλπ.) και του τρόπου µε τον οποίο τα παιδιά αντιµετωπίζουν στρεσογόνες 
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καταστάσεις στο σχολείο ή σχετικές µε το σχολείο. Τα θύµατα κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα µε τη µορφή bullying που υφίστανται. Ένας µαθητής που είναι θύµα άµεσου 

εκφοβισµού αντιδρά µε διαφορετικό τρόπο από ένα θύµα έµµεσου εκφοβισµού. Οι 

αντιδράσεις των µαθητών στις αγχογόνες καταστάσεις, όπως είναι ο εκφοβισµός, 

µπορεί ακολούθως να έχουν επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο εκφοβίζονται, 

καθώς επίσης και στο εάν εκφοβίζονται. Οι µαθητές στο ρόλο του θύµατος δεν 

διέφεραν πολύ από τους µαθητές στο ρόλο των µη-εµπλεκόµενων όσον αφορά την 

αντιµετώπιση του άγχους στο σχολείο. Αυτό ωστόσο ίσχυε µόνο για τα αγόρια. Το 

εύρηµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε προηγούµενα αποτελέσµατα που δείχνουν ότι τα 

θύµατα είναι πιο αγχώδη από τους υπόλοιπους µαθητές  (Olweus, 1978). 

Εξετάζοντας τον τρόπο που χειρίζονται οι µαθητές-θύµατα το άγχος, 

προκύπτουν κάποιες διαφορές σχετικά µε τη µορφή του εκφοβισµού που υφίστανται. 

Για τα κορίτσια, το να είσαι θύµα έµµεσου εκφοβισµού µπορεί να συσχετιστεί µε τη 

χρήση αυτοκαταστροφικών στρατηγικών για να αντιµετωπίσουν τις αγχογόνες 

καταστάσεις στο περιβάλλον του σχολείου περισσότερο απ' ότι κάνουν τα θύµατα 

του άµεσου εκφοβισµού. 

Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εσωστρέφεια συσχετιζόταν µε τη 

θυµατοποίηση (Slee & Rigby, 1993). Τα  κορίτσια- θύµατα του έµµεσου εκφοβισµού 

στρέφουν την επιθετικότητα προς τους  εαυτούς τους και όχι προς άλλους. Αυτό 

δείχνει ότι θα ήταν χρήσιµο και αποτελεσµατικό να διαφοροποιηθούν οι µαθητές που 

εκφοβίζονται ανάλογα τη µορφή του σχολικού εκφοβισµού που υφίστανται (Olafsen 

& Viemero, 2000). 

Η επίδραση του άγχους στην υγεία επηρεάζεται από τον τρόπο που ένα άτοµο 

αξιολογεί και αντιµετωπίζει τον αγχογόνο παράγοντα. Τα άτοµα δηλαδή µπορεί να 

βιώσουν ή όχι δυσµενείς για την υγεία τους καταστάσεις ως συνέπεια  του στρες, 
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ανάλογα µε το αν  βλέπουν τον αγχογόνο παράγοντα ως απειλή στην ευηµερία τους 

και εάν χρησιµοποιούν (ή όχι) προσαρµοστικές ή µη προσαρµοστικές στρατηγικές 

διαχείρισης του άγχους. Έχει υποστηριχθεί πως τα κορίτσια είναι πιθανότερο να 

βιώσουν δυσµενή αποτελέσµατα ως αποτέλεσµα της επιθετικότητας των σχέσεων 

(relational aggression) επειδή είναι πιθανότερο να δουν το γεγονός ως επιβλαβές σε 

σύγκριση µε τα αγόρια (Crick et al., 1996, αναφ. στο Williams, Fredland, Han, Kub, 

& Campbell, 2009). Ωστόσο, στην έρευνα των Williams και συν. (2009) κάτι τέτοιο 

δεν επαληθεύτηκε. Μάλιστα, βρέθηκε πως η θυµατοποίηση αναφορικά µε τις σχέσεις 

οδήγησε σε εσωτερικευµένες συµπεριφορές µόνο στα αγόρια. Αυτό που µπορεί να 

συµβαίνει είναι ότι τα κορίτσια του συγκεκριµένου δείγµατος δεν θεωρούσαν το 

συµβάν σαν επιβλαβές. Ακόµα, µια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι τα αγόρια δεν 

είναι συνηθισµένα σε τέτοιου είδους θυµατοποίηση και ίσως δεν έχουν αναπτύξει 

αποτελεσµατικές στρατηγικές διαχείρισής τους. Συνήθως η επιθετικότητα σχέσεων 

είναι συχνή στα κορίτσια ενώ στα αγόρια είναι η σωµατική και γενικότερα πιο άµεση 

επιθετικότητα. Έτσι, τα αγόρια δεν βρίσκουν τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης 

της κατάστασης και παρουσιάζουν κατά συνέπεια αρνητικά αποτελέσµατα στην  

ψυχική τους υγεία (Williams et al., 2009). 

 Παρά τα κοινωνικά προβλήµατά τους, τα αγόρια/θύµατα δεν σταµατούν να 

αναζητούν υποστήριξη από την οµάδα των συνοµηλίκων. Βέβαια, εάν λάβει κανείς 

υπόψη ότι τα αγόρια συνήθως υφίστανται  σωµατικές επιθέσεις ή απειλές, ενώ τα 

κορίτσια λεκτικές και έµµεσες επιθέσεις, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι οι 

συνοµήλικοι θα στηρίξουν εκείνον που φαίνεται πως κινδυνεύει ξεκάθαρα 

(σωµατικός κίνδυνος) (Andreou, 2001). 

 Οι Smith και συν. (2001, αναφ. στο Kristensen & Smith, 2003) στην Αγγλία 

ερεύνησαν τις στρατηγικές που χρησιµοποίησαν παιδιά-θύµατα σχολικού 
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εκφοβισµού ηλικίας από 10 έως 14 ετών. Η πιο κοινά χρησιµοποιούµενη στρατηγική 

ήταν το «αγνοώ τους θύτες» και ακολουθούσαν οι στρατηγικές «τους είπα να 

σταµατήσουν», «ζήτησα βοήθεια από έναν ενήλικα» και «πρόβαλα αντίσταση». Οι 

λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενες στρατηγικές ήταν «έτρεξα µακριά», «ζήτησα 

βοήθεια από τους φίλους» και «έκλαψα». Τα πιο µικρά παιδιά δήλωσαν συχνότερα 

«έκλαψα» ή «έτρεξα µακριά», ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά ανέφεραν συχνότερα 

«αδιαφόρησα για τους θύτες». Τα κορίτσια δήλωσαν συχνότερα ότι «έκλαψα» ή 

«ζήτησα βοήθεια από φίλους/ενήλικες», ενώ τα αγόρια ότι «ανταπέδωσα». Οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αντιδράσεις «έκλαψα», «έτρεξα µακριά», «τους είπα να 

σταµατήσουν» και «ζήτησα βοήθεια από ενήλικες /φίλους» συσχετιζόταν µε πιο 

συχνό εκφοβισµό.  

 Οι Bijttebier και Vertommen (1998) µελέτησαν παιδιά 9-13 ετών στο Βέλγιο 

όταν αντιµετώπιζαν µια διαφωνία µε τους συνοµηλίκους. Βρήκαν ότι τα αγόρια- 

θύµατα εµφάνισαν υψηλότερα επίπεδα εσωτερίκευσης σε σχέση µε αυτούς που δεν 

εµπλέκονταν. Αντίθετα, αγόρια-θύτες και θύτες/θύµατα είχαν υψηλότερες επιδόσεις 

στην εξωτερίκευση της συµπεριφοράς σε σχέση µε τα αγόρια που δεν εµπλέκονταν. 

Για τα κορίτσια τα αποτελέσµατα ήταν λιγότερο ξεκάθαρα, µε την εσωτερίκευση να 

είναι υψηλή στα θύµατα του άµεσου εκφοβισµού αλλά όχι στα θύµατα του έµµεσου 

εκφοβισµού (κοινωνική αποµόνωση).  

 Σε έρευνα που διεξήχθη µε σκοπό τη µελέτη των στρατηγικών που 

χρησιµοποιούν αυτοί που υφίστανται σχολικό εκφοβισµό φάνηκε πως τα παιδιά 

προτιµούσαν τη χρήση στρατηγικών προσέγγισης σε σχέση µε τον εκφοβισµό. Η 

εξωτερίκευση της συµπεριφοράς µέσω της στρατηγικής «ανταπέδωσα» και η 

εσωτερίκευση µέσω του «έκλαψα» αποτέλεσαν τις λιγότερο χρησιµοποιηµένες 

τεχνικές διαχείρισης. Τα κορίτσια ανέφεραν ότι αναζητούσαν κοινωνική υποστήριξη 
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και εσωτερίκευαν σηµαντικά περισσότερο απ’ ότι τα αγόρια που από την πλευρά τους 

σηµείωσαν πως εξωτερικεύουν περισσότερο τη συµπεριφορά τους. Τα παιδιά είναι 

πιο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια από άλλους σε καταστάσεις σχολικού εκφοβισµού 

που είναι πιο εµφανείς και έτσι ευκολότερο να «αποδειχτούν». Απεναντίας, η λεκτική 

θυµατοποίηση, η κοινωνική αποµόνωση και γενικότερα ο έµµεσος εκφοβισµός 

αποτελούν περισσότερο κεκαλυµµένες µορφές εκφοβισµού και έτσι είναι δύσκολο να 

λάβει κανείς πληροφορίες γι' αυτά (Kristensen & Smith, 2003). 

 Τέλος, ένα µοντέλο διαµεσολάβησης χρησιµοποιήθηκε από τους Lodge και 

Feldman (2007) για να καθορίσουν εάν η «αποφυγή» -ως στρατηγική αντιµετώπισης-  

µεσολαβούσε στη σχέση της θυµατοποίησης (σχετικά µε την εµφάνιση) και της 

αυτοπεποίθησης των εφήβων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η αποφυγή µπορεί να 

αποτελέσει έναν σηµαντικό µηχανισµό µεσολάβησης µε τον οποίο η θυµατοποίηση 

σχετικά µε την εξωτερική εµφάνιση να συσχετίζεται µε µειωµένη αυτοπεποίθηση σε 

νέους έφηβους. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα προέρχονται από µετρήσεις σε µία και 

µόνη χρονική στιγµή (cross-sectional σχεδιασµός) κι έτσι δεν µπορούν να εξαχθούν 

συµπεράσµατα σχετικά µε την ύπαρξη ή µη µιας αιτιώδους σχέσης (Lodge & 

Feldman, 2007). Από όλες τις παραπάνω έρευνες καθίσταται αρκετά ξεκάθαρο ότι ο 

σχολικός εκφοβισµός επιφέρει ιδιαίτερο άγχος στα άτοµα που τον υφίστανται, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της πιθανότητας ανάπτυξης διάφορων προβληµάτων στα 

θύµατα. Ωστόσο, τα δεδοµένα αυτά προέρχονται από διεθνείς µελέτες. Η κατάσταση 

στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη γιατί το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού 

έχει αρχίσει να µελετάται τα τελευταία χρόνια και έτσι δεν υπάρχουν σαφείς 

ενδείξεις. 
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Ελληνική πραγµατικότητα/ δεδοµένα 

Στην Ελλάδα, τα πράγµατα δε διαφέρουν πολύ από τις υπόλοιπες χώρες. 

Μάλιστα, τα ποσοστά της παχυσαρκίας ολοένα και αυξάνονται µε την Ελλάδα να 

βρίσκεται στις πρώτες χώρες (µεταξύ 13 ευρωπαϊκών χωρών, του Ισραήλ και των 

Ηνωµένων Εθνών)  µε τα µεγαλύτερα ποσοστά παχύσαρκων ενήλικων αλλά και 

παιδιών  (Lissau et al., 2004), ακόµα και αν η ελληνική, µεσογειακή διατροφή 

αποτελεί πρότυπο σίτισης για τις περισσότερες χώρες διεθνώς. Επιπλέον, είναι 

σηµαντικό το γεγονός ότι οι συνέπειες της παχυσαρκίας δεν περιορίζονται σε 

σωµατικό/ οργανικό επίπεδο αλλά προχωρούν και σε ψυχολογικό επίπεδο και αυτό 

αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό και ευρέως µελετηµένο ζήτηµα. Τα παχύσαρκα παιδιά, 

αντιµετωπίζουν συχνά απόρριψη από τους συµµαθητές τους, αποµόνωση, χλευασµό 

και εχθρικότητα σε µια περίοδο της ανάπτυξής τους, όπου η αποδοχή από τους 

άλλους και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 

Μια έρευνα στην Ελλάδα, είχε ως στόχο την διερεύνηση των στάσεων των 

Ελλήνων µαθητών απέναντι στην παχυσαρκία, µιας που τα ποσοστά των υπέρβαρων 

και παχύσαρκων παιδιών αυξάνονται συνεχώς. Φάνηκε, πως οι µαθητές ∆ηµοτικού 

ήταν ιδιαίτερα προκατειληµµένοι απέναντι στους παχύσαρκους συµµαθητές τους. 

Μάλιστα, όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου βάρους, έτειναν να έχουν αρνητικές στάσεις 

απέναντι στα παχύσαρκα παιδιά. Ακόµα, δηλαδή και τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα 

παιδιά ήταν αρνητικά προδιατεθειµένα προς την παχυσαρκία (Koroni, Garagouni-

Areou, Roussi-Vergou, Zafiropoulou, & Piperakis, 2008).  

Σχετικά µε τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, σε έρευνα των Georgiadis 

& Nassis (2007) σε µαθητές σχολείων στην Ελλάδα βρέθηκε ότι το ποσοστά των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών  και εφήβων ήταν 17,3% και 3,6% αντίστοιχα.  

Αυτά τα ποσοστά ήταν παρόµοια σε αγόρια και κορίτσια. Σε µια δεκαετή έρευνα των 
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Tambalis, Panagiotakos, Kavouras, Kallistratos, Moraiti, Douvis et al. (2010), στην 

οποία συµµετείχαν µαθητές από το 80% των ελληνικών δηµοτικών σχολείων, 

βρέθηκε ότι, από το 1997 το ποσοστό των υπέρβαρων κοριτσιών αυξήθηκε από το  

7,2%, στο 11,3%, το έτος 2004. Για τα αγόρια τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 8,1% και 

12,3%.  

Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη µε σκοπό την διερεύνηση της διαφοροποίησης 

στην ανάπτυξη των παιδιών µε το πέρασµα των χρόνων, βρέθηκε πως τα παιδιά του 

2002 ήταν ψηλότερα, πιο δυσκίνητα και είχαν µεγαλύτερο ∆ΜΣ από ότι οι 

συνοµήλικοι τους το 1982. Επίσης, το συνολικό ποσοστό των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων παιδιών ήταν υψηλότερο από ότι τη δεκαετία του ’80. Οι αλλαγές αυτές 

συνέβησαν παράλληλα σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης (Manios, 

Magkos, Christakis, & Κafatos, 2005). 

Παράλληλα έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιστατικών σχολικού 

εκφοβισµού στα ελληνικά σχολεία σε σηµαντικό βαθµό. Οι περισσότερες έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα, έχουν καταπιαστεί µε την διερεύνηση του 

φαινοµένου σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Συγκεκριµένα, κάποια βασικά πορίσµατα 

δείχνουν πως τα αγόρια έχουν συχνότερα το ρόλο του θύτη και τα παιδιά του 

∆ηµοτικού έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν θυµατοποίηση µε πιο συχνό 

τύπο θυµατοποίησης την «απόδοση ονοµάτων». Επίσης, τα αγόρια χρησιµοποιούσαν 

τη «σωµατική επιθετικότητα» ως τύπο θυµατοποίησης, ενώ τα κορίτσια τη «διάδοση 

φηµών» (Boulton, Καρέλλου, Λανίτη, Μανούσου, & Λεµονή, 2001’ Kalliotis, 2000’ 

Sapouna, 2008). Επιπλέον, έχει φανεί πως ο χώρος της αυλής είναι το µέρος όπου 

λαµβάνουν χώρα τα περισσότερα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού (Kalliotis, 

2000). 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ  

39 

 

Σε έρευνα σε ∆ηµοτικά σχολεία, ο Andreou (2001) βρήκε πως σχετικά µε τη 

χρήση στρατηγικών, τα θύµατα του εκφοβισµού, χρησιµοποιούσαν περισσότερο 

στρατηγικές εσωτερίκευσης, ως τρόπο διαχείρισης του στρες.  

Ενώ λοιπόν, αυξάνονται τα περιστατικά σχολικού εκφοβισµού και στην 

Ελλάδα, δεν φαίνεται να υπάρχουν µελέτες που να διερευνούν συγκεκριµένες 

µεταβλητές σε σχέση µε τη θυµατοποίηση (π.χ. αυτοεκτίµηση, σχολική επίδοση, 

κοινωνικές σχέσεις). Με την ταυτόχρονη αύξηση της παχυσαρκίας στα παιδιά και 

τους εφήβους, φαίνεται λογικό επακόλουθο ότι στα ελληνικά σχολεία θα 

χρησιµοποιείται ως τρόπος σχολικού εκφοβισµού και η λεκτική θυµατοποίηση 

σχετικά µε το βάρος αλλά και τη γενικότερη εξωτερική εµφάνιση (όπως 

παρουσιάζεται και στην ξένη βιβλιογραφία). Η µόνη έρευνα που υπάρχει και 

βασίζεται σε δεδοµένα από ελληνικά σχολεία (µάλιστα συγκεκριµένα από τη 

Θεσσαλονίκη) έγινε από την Καραµίντζιου (2008), η οποία µελέτησε τη λεκτική 

θυµατοποίηση  σε σχέση µε την εικόνα σώµατος εφήβων ηλικίας 14-16 ετών. Σε 

αυτήν την έρευνα βρέθηκε πως τα αγόρια είναι πιο ικανοποιηµένα από την εικόνα 

σώµατός τους απ’ ότι τα κορίτσια και ότι τα δύο φύλα δε διαφέρουν ως προς τη 

χρήση άµεσων ή έµµεσων πρακτικών εκφοβισµού. Επίσης, βρέθηκε πως ο λεκτικός 

εκφοβισµός σχετιζόταν αρνητικά µε την εκτίµηση για την εµφάνιση και την εκτίµηση 

για το βάρος στα κορίτσια ηλικίας 14-16 ετών. Όσο περισσότερα άσχηµα λόγια και 

πειράγµατα δέχονταν, τόσο ένιωθαν αρνητικά για την εικόνα σώµατός τους. 

Στη διεθνή και την εγχώρια βιβλιογραφία, όπως προαναφέρθηκε, έχει δοθεί 

µεγάλη έµφαση στη µελέτη των συνεπειών που δηµιουργεί η λεκτική θυµατοποίηση 

σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική εµφάνιση. Πιο συγκεκριµένα, αρκετές 

έρευνες καταπιάνονται µε τον αντίκτυπο που έχει το «πείραγµα» στην αυτοπεποίθηση 

(Gleason και συν. 2000), την εικόνα του σώµατος (Lunner και συν. 2000, Eisenberg 
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και συν. 2003, Costanski και Gullone, 2006, Καραµίντζιου, 2008), τις διατροφικές 

συνήθειες (Cash, 1995, Haines και συν. 2006, Neumark- Sztainer και συν. 2002) 

ακόµα και στην ψυχοκοινωνική λειτουργία των παιδιών και εφήβων (Quinlan, Hoy, 

& Costanzo, 2008). 

Πέρα όµως από τη διερεύνηση των αποτελεσµάτων που επιφέρει η ύπαρξη 

λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος και τη γενικότερη εξωτερική εµφάνιση, 

υπάρχει µια σηµαντική πτυχή που αξίζει να µελετηθεί και µέχρι τώρα δεν έχει. Ο 

τρόπος που τα ίδια τα παιδιά αντιµετωπίζουν και χειρίζονται µια τέτοια κατάσταση 

και το άγχος που αυτή επιφέρει χρειάζεται να ερευνηθούν έτσι ώστε να φωτιστούν 

και άλλοι παράµετροι που εµπλέκονται σε αυτό το πολυσύνθετο φαινόµενο. Είναι 

σαν να εστιάζουµε στο αποτέλεσµα χωρίς πρώτα να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε 

τον τρόπο µε τον οποίο φτάσαµε στη λύση του προβλήµατος. ∆ιότι, οι συνέπειες που 

έχει η λεκτική θυµατοποίηση επηρεάζονται σαφώς από τον τρόπο που τα παιδιά 

χειρίζονται µια τέτοια κατάσταση. Εάν την αντιµετωπίσουν µε λειτουργικό τρόπο 

τότε οι συνέπειες θα είναι µικρότερες ή και καθόλου. Εάν χρησιµοποιήσουν µη 

λειτουργικές στρατηγικές τότε µπορεί να προκύψουν δυσκολίες. Είναι λοιπόν πολύ 

σηµαντικό να καταλάβουµε πως επεξεργάζεται ένας νέος τέτοιου είδους προκλήσεις 

έτσι ώστε να µπορέσουµε να προλάβουµε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες σε όλες 

αυτές τις πλευρές της ανάπτυξης που προαναφέρθηκαν και έχουν µελετηθεί σε άλλες 

έρευνες. 

Επιπλέον, η ηλικία της εφηβείας αποτελεί µια περίοδο όπου η λεκτική 

θυµατοποίηση αρχίζει να χρησιµοποιείται περισσότερο ως µέσο εκφοβισµού, σε 

σχέση µε την πιο άµεση επιθετικότητα που λαµβάνει χώρα στις µικρότερες ηλικίες. 

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας υπάρχει µεγαλύτερη ενασχόληση µε την εµφάνιση και 

η αποδοχή από τους φίλους και την ευρύτερη κοινωνική οµάδα αποκτά εντονότερη 
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σηµασία (Cole & Cole, 2002). Έτσι, ο έφηβος δεν έχει µόνο να αντιµετωπίσει τις 

αλλαγές που συµβαίνουν σε επίπεδο οργανικό/ σωµατικό και οι οποίες προκαλούν 

από µόνες τους µια αναστάτωση αλλά  και την µεγάλη ανάγκη του να νιώσει 

αποδεκτός από την οµάδα και αρεστός. 

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, έρχεται να φωτίσει µια ιδιαίτερη πτυχή του 

φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού, που απασχολεί τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο 

και συγκεκριµένα στην Ελλάδα. Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι έφηβοι για να 

αντιµετωπίσουν το άγχος που βιώνουν όταν υφίστανται teasing για το βάρος τους 

αλλά και γενικότερα για την εξωτερική τους εµφάνιση, αποτελούν σηµαντική γνώση 

για να µπορέσουν οι ειδικοί και οι λοιποί εµπλεκόµενοι (γονείς, εκπαιδευτικοί, 

συµµαθητές) να υποστηρίξουν αυτήν την ευάλωτη κοινωνική οµάδα στον 

µικρόκοσµο του σχολείου και να δηµιουργήσουν συνθήκες πρόληψης εµφάνισης 

φαινοµένων βίας και σχολικού εκφοβισµού. 

Πιο συγκεκριµένα, στόχος της παρούσας µελέτης είναι να µελετηθεί η σχέση 

που υπάρχει ανάµεσα στη λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος και την 

εξωτερική εµφάνιση µε τις στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους που 

χρησιµοποιούν οι έφηβοι. Επιπλέον, η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τυχόν 

διαφορές στη χρήση των στρατηγικών αυτών ανάλογα το φύλο, την ηλικία και το 

∆είκτη Μάζας Σώµατος των εφήβων του δείγµατος. 

Ερευνητικά Ερωτήµατα- Σκοπός Έρευνας 

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν και χρειάζεται να µελετηθούν είναι α) το 

ποιες µπορεί να είναι οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι έφηβοι ώστε να 

αντιµετωπίσουν τη λεκτική θυµατοποίηση που υφίστανται σχετικά µε το βάρος τους 

και την εξωτερική τους εµφάνιση β)  εάν τα αγόρια επεξεργάζονται και 

αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο τη λεκτική θυµατοποίηση από τα κορίτσια γ) 
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εάν υπάρχουν διαφορές στη χρήση στρατηγικών ανάλογα µε την ηλικία των εφήβων 

δ) ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στο ∆ΜΣ και τη λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε 

το βάρος και  ε) ο ρόλος που παίζει ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος στην αντιµετώπιση 

της θυµατοποίησης. 

 Έτσι µε βάση τα παραπάνω ερωτήµατα και βάση του γεγονότος ότι το 

φαινόµενο της λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική 

εµφάνιση και οι στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους που χρησιµοποιούνται δεν 

έχουν µελετηθεί τόσο στο εξωτερικό όσο και στον ελλαδικό χώρο, σκοπός της 

έρευνας είναι να διερευνηθεί:  

1. η µορφή και το είδος των στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι έφηβοι (12-16 

ετών) ώστε να αντιµετωπίσουν τη λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος 

και την εξωτερική τους εµφάνιση 

2. η διαφοροποίηση που υφίσταται στις στρατηγικές ανάλογα το φύλο  

3. η διαφοροποίηση που υπάρχει στη χρήση στρατηγικών ανάλογα το ηλικιακό 

στάδιο των εφήβων 

4. ο ρόλος του ∆ΜΣ και η σχέση του µε τη θυµατοποίηση 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

Με βάση τα αποτελέσµατα παρεµφερών ερευνών που έχουν γίνει και βάση των 

αναδυόµενων ερωτηµάτων, στα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας: 

 

1. Αναµένεται να υπάρχουν διαφορές στις στρατηγικές αντιµετώπισης ανάµεσα στα 

παιδιά που υφίστανται λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος ή και την 

εξωτερική τους εµφάνιση και σε αυτά που δηλώνουν πως δεν υφίστανται. 

Συγκεκριµένα, τα πρώτα θα χρησιµοποιούν περισσότερο δυσπροσαρµοστικές 
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στρατηγικές, όπως είναι οι στρατηγικές αποδέσµευσης και οι ακούσιες στρατηγικές, 

ώστε να διαχειριστούν το άγχος που τους προκαλεί η λεκτική θυµατοποίηση. Ως επί 

το πλείστον, θα χρησιµοποιούν στρατηγικές ώστε να αποφύγουν το πρόβληµα και όχι 

για να αντιµετωπίσουν συνειδητά και µε λειτουργικό τρόπο την αγχογόνα κατάσταση.  

2. Αναµένεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ αγοριών και κοριτσιών που 

υφίστανται λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος ως προς την χρήση εκούσιων 

(προσαρµοστικών) ή ακούσιων (δυσπροσαρµοστικών) στρατηγικών.  

3. Αναµένεται ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στους έφηβους ανάλογα την 

ηλικία. Μάλιστα, η οµάδα της µέσης εφηβείας θα χρησιµοποιεί περισσότερο 

προσαρµοστικές στρατηγικές ενώ η οµάδα που βρίσκεται στην πρώιµη εφηβεία θα 

χρησιµοποιεί περισσότερο δυσπροσαρµοστικές στρατηγικές αντιµετώπισης της 

λεκτικής θυµατοποίησης  

4. Αναµένεται ότι ο ∆ΜΣ  θα συσχετίζεται µε την ύπαρξη λεκτικής θυµατοποίησης 

σχετικά µε το βάρος και µάλιστα θετικά. Η συσχέτιση αυτή θα είναι µεγαλύτερη για 

τα κορίτσια. 
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Μεθοδολογία 

Συµµετέχοντες 

Στην ερευνητική διαδικασία συµµετείχαν µαθητές και µαθήτριες Γυµνασίου 

(Α' έως ' τάξη) ηλικίας 12 έως 16 ετών. Το δείγµα αποτελείται από 487 έφηβους, 235 

αγόρια και 252 κορίτσια. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε σε τρεις 

περιοχές της Ελλάδας, το Αίγιο, την Καβάλα και το Ρέθυµνο. Για τη συλλογή του 

δείγµατος προσεγγίστηκαν τα τρία αντίστοιχα σχολεία, από τους ∆ιευθυντές των 

οποίων δόθηκε συγκατάθεση. Επίσης, στην έρευνα συµµετείχαν όσα παιδιά το 

επιθυµούσαν και συµφωνούσαν, αφού τους είχε διαβεβαιωθεί ότι τα ερωτηµατολόγια 

είναι ανώνυµα. Η κατανοµή του δείγµατος σε σχέση µε το φύλο και την ηλικία 

παρουσιάζεται στους Πίνακες 1α και 1β, αντίστοιχα.  

 
Πίνακας 1α 
Κατανοµή δείγµατος κατά φύλο 
 
Φύλο Ν Ποσοστό (%) 

Αγόρια 235 48,3% 

Κορίτσια 252 51,7% 

Σύνολο 487 100% 

M 1.52  

SD 0.50  
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Πίνακας 1β 
Κατανοµή δείγµατος κατά ηλικία 
 
Ηλικία Ν Ποσοστό (%) 

12-13 20 4,1% 

13-14 137 28,1% 

14-15 135 27,7% 

15-16 154 31,7% 

16 41 8,4% 

Σύνολο 487 100% 

N 14.15  

SD 1.03  

 

Ερευνητικά Εργαλεία 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στο παράρτηµα της 

εργασίας. 

Ερωτηµατολόγιο για τις Αντιδράσεις στο Άγχος - Responses to Stress 

Questionnaire (Connor-Smith et al. 2000): Το Responses to Stress Questionnaire 

(RSQ, Connor-Smith et al. 2000) είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που διερευνά τις 

στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους που χρησιµοποιούν οι έφηβοι. Συγκεκριµένα, 

µετράει τόσο τις εκούσιες όσο και τις ακούσιες αντιδράσεις απέναντι στο άγχος, κάτι 

που βοηθάει καλύτερα στην αναγνώριση και κατανόησή τους. Επίσης, είναι από τα 

λίγα εργαλεία ελέγχου των στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους στους έφηβους 

που όπως είχε αναφερθεί προηγουµένως (σελ.24-26) έχει θεωρητική βάση και, 

αντίθετα µε άλλα, εστιάζει στην εκτίµηση των αντιδράσεων σε συγκεκριµένες 

κατηγορίες αγχογόνων ερεθισµάτων παρά σε γενικές στρατηγικές. Έτσι, επιτρέπει 

την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης του πλαισίου στην εκάστοτε χρήση των 
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στρατηγικών. Το RSQ διαφέρει από άλλα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια στο ότι ζητά 

από τους συµµετέχοντες να υποδείξουν συγκεκριµένες στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν όταν απαντούν σε κάποια ερωτήµατα, επιτρέποντας έτσι να υπάρχει 

µεγαλύτερη σιγουριά ότι όντως έχουν χρησιµοποιήσει τη στρατηγική που δήλωσαν. 

Τέλος είναι από τα λίγα ερευνητικά εργαλεία των οποίων η εγκυρότητα και 

αξιοπιστία έχει εξεταστεί εκτεταµένα.  

 Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από πέντε κλίµακες: α) Πρωτογενής Έλεγχος 

(Primary Control Engagement Coping), β) ∆ευτερογενής Έλεγχος (Secondary Control 

Engagement Coping), γ) Αποδέσµευση (Disengagement Coping), δ) Ακούσια 

∆έσµευση (Involuntary Engagement), ε) Ακούσια Αποδέσµευση (Involuntary 

Disengagement). Η πρώτη κλίµακα αποτελείται από τρεις υποκλίµακες, 

(«Συναισθηµατική Έκφραση», «Συναισθηµατική Ρύθµιση», «Επίλυση 

Προβλήµατος»). Η δεύτερη κλίµακα αποτελείται από τέσσερις υποκλίµακες 

(«Αποδοχή», «Γνωστική Αναδόµηση», «Απόσπαση Προσοχής», «Θετική Σκέψη»). Η 

τρίτη κλίµακα αποτελείται από τρεις υποκλίµακες («Αποφυγή», «Άρνηση», 

«Ευχολογία»), η τέταρτη αποτελείται από πέντε υποκλίµακες («Συναισθηµατική 

Επαγρύπνηση», «Παρορµητική Συµπεριφορά», «Παρεισφρητικές Σκέψεις», 

«Ψυχοφυσιολογική Επαγρύπνηση», «Μηρυκασµός»). Τέλος, η πέµπτη κλίµακα 

αποτελείται από τέσσερις υποκλίµακες («Γνωστική Παρεµπόδιση», «Συναισθηµατικό 

Μούδιασµα», «Φυγή», «Αδράνεια»). Συνολικά, το ερωτηµατολόγιο περιέχει 19 

υποκλίµακες. Οι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες απαντούσαν σε µια τετραβάθµια 

κλίµακα που εκτεινόταν από το 1 («Καθόλου») έως το 4 («Πολύ»).  

Το δείγµα στάθµισης του ερωτηµατολογίου ήταν 883 έφηβοι, ηλικίας 12-19 

ετών. Η αξιοπιστία µέτρησης-επαναµέτρησης µετρήθηκε µετά από 2 εβδοµάδες από 

την αρχική συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και ήταν r = .77.  Η εσωτερική 
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συνέπεια µε το δείκτη α του Cronbach κυµαίνεται από .73 έως .89, για τους πέντε 

παράγοντες του ερωτηµατολογίου. 

Κλίµακα Λεκτικής Θυµατοποίησης σχετικά µε την Εξωτερική Εµφάνιση- 

Physical Appearance Teasing Scale (PARTS) (Thompson et al. 1991): Είναι µία 

κλίµακα η οποία δηµιουργήθηκε για να µελετήσει το φαινόµενο της λεκτικής 

θυµατοποίησης όσον αφορά στην εξωτερική εµφάνιση. Η αρχική στάθµιση 

βασίστηκε σε ενήλικες γυναίκες, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε ότι αφορά την 

εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία µέτρησης-επαναµέτρησης. Αργότερα, ωστόσο 

εφαρµόστηκε και σε έφηβους, µε εσωτερική συνέπεια της πρώτης υποκλίµακας 

«Λεκτική Θυµατοποίηση σε σχέση µε το Βάρος» (Weight/ Size Teasing) α = .91 

(Cattarin & Thompson, 1994). 

Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 2 υποκλίµακες: α) Λεκτική Θυµατοποίηση 

σε σχέση µε το Βάρος (Weight/ Size Teasing, µε αξιοπιστία µέτρησης-

επαναµέτρησης: .86 και εσωτερική συνέπεια: .91) και β) Λεκτική Θυµατοποίηση σε 

σχέση µε την Εµφάνιση (General Appearance Teasing, µε αξιοπιστία µέτρησης-

επαναµέτρησης: .87 και εσωτερική συνέπεια: .71).  

Οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες σηµείωναν τις απαντήσεις τους µε 

βάση µια πενταβάθµια κλίµακα που εκτεινόταν από το 1(«Ποτέ») µέχρι το 5 

(«Συχνά»). 

∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆.Μ.Σ.): Για τις ανάγκες της έρευνας 

υπολογίστηκε και ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος των ατόµων του δείγµατος. Ο δείκτης 

αυτός υπολογίζεται µε βάση τον τύπο βάρος (kg) / ύψος (m)². Για τον υπολογισµό 

του δείκτη, ζητήθηκε από τους µαθητές και τις µαθήτριες να αναφέρουν οι ίδιοι το 

ύψος και το βάρος τους. Προηγούµενες έρευνες υποστηρίζουν ότι η αυτοαναφορά 
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των παραπάνω στοιχείων είναι αξιόπιστη (Shapiro & Anderson, 2003, αναφ. στο 

Καραµίντζιου, 2008). 

∆ιαδικασία 

 Ζητήθηκε από τους µαθητές και τις µαθήτριες να συµπληρώσουν τα 

ερωτηµατολόγια. Η διάρκεια συµπλήρωσης κράτησε γύρω στα 40 λεπτά. Η 

ερευνήτρια έδωσε αρχικά τις απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις και τελικά τα 

συνέλεξε. Ο/ Η εκπαιδευτικός παρευρισκόταν στην τάξη κατά τη διάρκεια της 

συµπλήρωσης χωρίς να παρεµβαίνει στη διαδικασία. 
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Αποτελέσµατα 

Αξιοπιστία Εργαλείων 

Η εσωτερική συνέπεια των εργαλείων ήταν ικανοποιητική. Συγκεκριµένα, η 

«Κλίµακα Λεκτικής Θυµατοποίησης σχετικά µε την Εξωτερική Εµφάνιση» (Physical 

Appearance Teasing Scale, PARTS) στην υποκλίµακα Weight Teasing είχε 

εσωτερική συνέπεια α = .895, ενώ για την δεύτερη υποκλίµακα General Teasing είχε 

α = .723. Το «Ερωτηµατολόγιο για τις Αντιδράσεις στο Άγχος» (Responses to Stress 

Questionnaire, RSQ) σηµείωσε εσωτερική συνέπεια στην κλίµακα «Πρωτογενής 

Έλεγχος» α = .765, στην κλίµακα «∆ευτερογενής Έλεγχος», α = .706, στην κλίµακα 

«Αποδέσµευση», α = .602, στην κλίµακα «Ακούσια ∆έσµευση» α = .848, και στην 

κλίµακα «Ακούσια Αποδέσµευση», α = .723. 

Πρώτη Υπόθεση: ∆ιαφορές µεταξύ οµάδων ως προς τις Στρατηγικές 

Αντιµετώπισης  

Προκειµένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 2 οµάδων 

(1η οµάδα: αυτοί που έχουν υποστεί λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος και 

την εξωτερική εµφάνιση, 2η:  αυτοί που δεν έχουν υποστεί ποτέ λεκτική 

θυµατοποίηση) ως προς τις στρατηγικές που χρησιµοποιούν, έγινε πολυµεταβλητή 

ανάλυση διακύµανσης (MANOVA). Από τις αναλύσεις δε φάνηκαν να υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

Συγκεκριµένα, έγινε έλεγχος µε τη χρήση των πολυµεταβλητών test για να 

αποφευχθεί η πιθανότητα διάπραξης σφάλµατος Τύπου Ι. Αυτά τα test δεν βγήκαν 

στατιστικά σηµαντικά (F (5, 214)= 0.590, p= .708), οπότε και οι διαφορές ως προς τη 

χρήση των στρατηγικών δεν µπορούν να εξεταστούν περαιτέρω. 
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∆εύτερη Υπόθεση: ∆ιερεύνηση διαφορών φύλου ως προς τις Στρατηγικές 

Αντιµετώπισης 

Η δεύτερη υπόθεση εξετάζει τις διαφορές φύλου στη χρήση των στρατηγικών 

αντιµετώπισης, στην οµάδα που έχει δηλώσει πως έχει υποστεί λεκτική 

θυµατοποίηση για το βάρος ή και την εξωτερική του εµφάνιση. Η ανάλυση λοιπόν 

αυτή περιορίζεται σε αυτούς τους έφηβους, οι οποίοι ήταν 184 (αγόρια: 84, κορίτσια: 

100).  Για να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση χρησιµοποιήθηκε και πάλι ανάλυση 

MANOVA.  

Τα πολυµεταβλητά test βγήκαν στατιστικά σηµαντικά, F (5, 178)= 6.560, p= 

.000, οπότε και µπορούµε να προχωρήσουµε στην ανάλυση των διακυµάνσεων. 

Παρατηρούµε ότι υπάρχει ισότητα των διακυµάνσεων και για τρεις κλίµακες 

(Πρωτογενής Έλεγχος, ∆ευτερογενής Έλεγχος, Ακούσιας ∆έσµευσης), ενώ για τις 

άλλες δύο δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο (Αποδέσµευσης, Ακούσιας Αποδέσµευσης). 

Έτσι, από τη σύγκριση µεταξύ των οµάδων, προέκυψε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς τις πρωτογενείς στρατηγικές, F (1, 

182) = 16.65, p= .000, Cohen’s d = 0.60. Τα κορίτσια, δηλαδή, χρησιµοποιούν 

περισσότερο τέτοιου είδους στρατηγικές (M = 26.55, SD = 5.19) απ’ ότι τα αγόρια (Μ 

= 23.39, SD = 5.28) (Πίνακας 3). 

Μια συνολική διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών υπάρχει και ως προς τις 

ακούσιες στρατηγικές δέσµευσης, F (1, 182)= 13.16, p= .000, Cohen’s d = 0.54, µε τα 

κορίτσια να χρησιµοποιούν περισσότερο αυτές τις στρατηγικές για να 

αντιµετωπίσουν µια αγχογόνα κατάσταση (M = 37.14, SD = 9.67) σε σύγκριση µε τα 

αγόρια (Μ = 32.36, SD = 7.90) (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3 

∆ιαφορές Φύλου ως προς τις Στρατηγικές Αντιµετώπισης 

 Φύλο   

 

Αγόρια 

έφηβοι 

(n= 80 ) 

Κορίτσια 

έφηβοι 

(n=100) 

F df 

Πρωτογενείς 

 

23.39 

(5.28) 

26.55 

 (5.19) 
16.65*** 1, 182 

∆ευτερογενείς 

 

30.52 

(5.84) 

32.17 

(5.98) 
3.53 1, 182 

Αποδέσµευσης  

 

21.46 

(4.50) 

21.42 

 (5.54) 
0.003 1, 182 

Ακούσιες 

∆έσµευσης  

32.36 

 (7.90) 

37.14 

(9.67) 
13.16*** 1, 182 

Ακούσιες 

Αποδέσµευσης 

 

23.87 

(5.93) 

23.90 

(6.39) 0.001 1, 182 

Σηµείωση. Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι τυπικές αποκλίσεις. 
CI= διάστηµα εµπιστοσύνης.  
Όπου *p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
Τρίτη Υπόθεση: ∆ιερεύνηση διαφορών ηλικίας ως προς τις Στρατηγικές 

Αντιµετώπισης 

 Για να µελετηθεί η υπόθεση ότι η ηλικία συσχετίζεται µε τη χρήση των 

διάφορων στρατηγικών, το δείγµα χωρίστηκε σε δύο ηλικιακές οµάδες. Αυτό έγινε 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, όπου η χρονική περίοδος της εφηβείας χωρίζεται σε  

τρεις διαφορετικές οµάδες, ανάλογα την ηλικία των νέων (Dixon & Stein, 2000, όπως 

αναφ. στο Pintz, 2002). Έτσι, υπάρχει η πρώιµη εφηβεία (11-14 ετών), η µέση 

εφηβεία (14-17 ετών) και η ύστερη εφηβεία (17-19 ετών). Στο δείγµα της έρευνας οι 

έφηβοι καλύπτουν τις δύο πρώτες ηλικιακές οµάδες, οπότε και χωρίστηκαν κατά 

αυτόν τον τρόπο. 
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  Για τη διερεύνηση και αυτής της υπόθεσης χρησιµοποιήθηκε η 

πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (MANOVA), ώστε να µπορούν να αναλυθούν 

ταυτόχρονα και οι πέντε εξαρτηµένες µεταβλητές και να αποφευχθεί η πιθανότητα 

διάπραξης σφάλµατος Τύπου Ι. Ως προς τις διαφορετικές ηλικίες φάνηκε πως 

υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη χρήση συγκεκριµένων στρατηγικών 

από τους έφηβους που υφίστανται λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος ή και 

την εξωτερική εµφάνιση.  

Από την ανάλυση των πολυµεταβλητών test παρατηρήθηκε στατιστική 

σηµαντικότητα, F (5, 178)= 2.651, p= .024 και έτσι µπορούµε να προχωρήσουµε στις 

αναλύσεις των διαφορών. Επιπλέον, το κριτήριο για την ισότητα των διακυµάνσεων 

ικανοποιείται για όλες τις κλίµακες. Έπειτα από την εξασφάλιση αυτών των 

προϋποθέσεων µπορούµε να δούµε που υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

Συγκεκριµένα, υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις δύο ηλικιακές οµάδες (πρώιµη και 

µέση εφηβεία) ως προς τις πρωτογενείς στρατηγικές, F (1, 182)= 3.91, p = .050, 

Cohen’s d =0.31. Η οµάδα της µέσης εφηβείας  φαίνεται πως χρησιµοποιεί 

περισσότερο αυτές τις στρατηγικές (Μ= 25.64, SD= 5.26) από την οµάδα της πρώιµης 

εφηβείας (Μ= 23.95, SD= 5.70) (Πίνακας 4). ∆εν βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα 

για τις υπόλοιπες κλίµακες.  
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Πίνακας 4 

∆ιαφορές Ηλικίας ως προς τις Στρατηγικές Αντιµετώπισης 

 

 Ηλικία   

 

Πρώιµη 

εφηβεία 

(12-14) 

(n= 58) 

Μέση 

εφηβεία 

(14-16) 

(n= 126) 

F df 

Πρωτογενείς 23.95 

(5.70) 

25.64 

(5.26) 
3.91* 1, 182 

∆ευτερογενείς 31.95 

(5.83) 

31.17 

(6.02) 
0.67 1, 182 

Αποδέσµευσης  21.93 

(5.24) 

21.21 

(5.01) 
0.79 1, 182 

Ακούσιες 

∆έσµευσης 

33.69 

(8.59) 

35.54 

(9.44) 
1.61 1, 182 

Ακούσιες 

Αποδέσµευσης 

24.65 

(5.90) 

23.53 

(6.28) 
1.32 1, 182 

Σηµείωση. Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι τυπικές αποκλίσεις. 
CI= διάστηµα εµπιστοσύνης.  
Όπου *p<.05, **p<.01. 
 
 

Τέταρτη Υπόθεση: Συσχέτιση ∆ΜΣ µε Λεκτική Θυµατοποίηση σχετικά µε το 

Βάρος (Weight Teasing) 

Όπως είχε υποτεθεί, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση του ∆ΜΣ µε τη 

µεταβλητή «Λεκτική Θυµατοποίηση σχετικά  µε το Βάρος» (Weight Teasing), r 

(486)= .451, p=.000. Συγκεκριµένα, τα αγόρια είχαν συσχέτιση r (235)= .467 p=.000 

και τα κορίτσια r (252)= .474, p=.000. ∆εν φαίνεται να υπάρχει σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια. 
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Πέµπτη Υπόθεση: Πρόβλεψη Λεκτικής Θυµατοποίησης σχετικά µε το Βάρος 

(Weight Teasing) 

Για να διερευνηθεί εάν η ηλικία, το φύλο και ο ∆.Μ.Σ. επηρεάζουν την 

εµφάνιση ή όχι λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος, διενεργήθηκε Ανάλυση 

Παλινδρόµησης, στο δείγµα που δήλωσε ότι είχε υποστεί θυµατοποίηση για το βάρος 

του. Βρέθηκε πως, συνολικά, η ηλικία, το φύλο και ο ∆ΜΣ ερµηνεύουν το 21.3% του 

συνολικού ποσοστού της διακύµανσης της εξαρτηµένης µεταβλητής «Λεκτική 

Θυµατοποίηση σχετικά µε το Βάρος» (R2=  0.213). Ωστόσο, µόνο το φύλο και ο ∆ΜΣ 

έχουν στατιστικά σηµαντική συνεισφορά στην προβλεπτική ικανότητα του µοντέλου 

παλινδρόµησης. Μεγαλύτερη συνεισφορά έχει ο ∆ΜΣ (beta= .43) και ακολουθεί το 

φύλο (beta= .21) (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5 

Προβλεπτές της Λεκτικής Θυµατοποίησης σχετικά µε το Βάρος 

Σηµείωση. Ν=  96. CI= διάστηµα εµπιστοσύνης. Εξαρτηµένη µεταβλητή: Λεκτική 
Θυµατοποίηση σχετικά µε το Βάρος. 
Όπου *p<.05, **p<.01, ***p<.001. 
 
 
 

 

  Λεκτική Θυµατοποίηση για το Βάρος 

 B Beta 95% CI 

Σταθερά 5.59  [-19.38, 30.56] 

Ηλικία -1.123 -.13 [-2.71, 0.47] 

Φύλο 3.78 .21* [0.50, 7.06] 

∆.Μ.Σ. 1.11 .43** [0.63, 1.59] 

R2 .213   

F 8.38***   
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Συζήτηση 

 Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να αναδειχθούν τυχόν διαφορές στη χρήση 

στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους µεταξύ των ατόµων που υφίστανται λεκτική 

θυµατοποίηση για το βάρος τους ή την εξωτερική τους εµφάνιση και αυτούς που δεν 

έχουν υποστεί ποτέ. Επιπλέον, στόχος ήταν να µελετηθεί κατά πόσο υπάρχουν 

διαφυλικές και ηλικιακές διαφορές στη χρήση των στρατηγικών αντιµετώπισης 

δυσκολιών και αγχογόνων καταστάσεων µεταξύ των εφήβων.  

 Οι αναλύσεις των δεδοµένων έδειξαν πως οι έφηβοι που υφίστανται λεκτική 

θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος ή και την εξωτερική εµφάνιση δεν διαφέρουν 

σηµαντικά από αυτούς που δήλωσαν πως δεν υφίστανται. Αυτό πιθανώς να οφείλεται 

στο γεγονός ότι η θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική εµφάνιση 

είναι ένα ζήτηµα ιδιαίτερα λεπτό που προκαλεί συγκεχυµένα συναισθήµατα που 

σχετίζονται µε την σωµατική ταυτότητα (ή την αίσθηση σωµατικού εαυτού), µε 

αποτέλεσµα τα παιδιά να µην µπορούν να το εκφράσουν και να το αποκαλύψουν µε 

τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη σωµατική 

εικόνα, αυτή διαµορφώνεται από πολύ µικρή ηλικία σε αλληλεπίδραση µε τους 

άλλους γύρω µας και αποτελεί ένα σηµαντικό σηµείο αναφοράς για αυτό που 

νιώθουµε ότι είµαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία που µεγαλώνουµε και ζούµε, 

αντιµετωπίζουµε µια πίεση, το βάρος µας και η εξωτερική µας εικόνα να είναι αρεστή 

από τους άλλους γύρω µας. Για να αντιµετωπίσουµε αυτές τις πιέσεις δηµιουργούµε 

ισχυρές άµυνες από νωρίς και ασυνείδητους µηχανισµούς αντιµετώπισης αυτού του 

άγχους.  

 Σε έρευνα που έχει γίνει, φάνηκε πως από τα διάφορα είδη θυµατοποίησης, 

εκείνο που ενόχλησε περισσότερο τα άτοµα και θεωρήθηκε ως λιγότερο αστείο, 

ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο, ήταν εκείνο που αφορούσε στο βάρος (Jones, 

Newman & Bautista, 2005). Η ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού στην εξωτερική 
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εµφάνιση είναι κάτι που υπάρχει ούτως ή άλλως και τις περισσότερες φορές δεν 

αλλάζει (τουλάχιστον χωρίς ιατρική παρέµβαση). Η ύπαρξη όµως παχυσαρκίας 

αποτελεί µια κατάσταση για την οποία το άτοµο νιώθει υπεύθυνο αλλά ταυτόχρονα 

και ανήµπορο πολλές φορές να την αλλάξει. Έτσι, το άτοµο που υφίσταται λεκτική 

θυµατοποίηση για το βάρος του πιθανότατα να βιώνει πολύ δύσκολα συναισθήµατα 

τα οποία, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, να µην είναι σε θέση ακόµα να τα 

διαχειριστεί. Έτσι, όταν απαντάει στο ερωτηµατολόγιο, ίσως να προσπαθεί να δώσει 

µια εικόνα ωραιοποιηµένη και πιο ανάλαφρη, παρόµοια µε αυτή που δίνουν οι έφηβοι 

που δεν έχουν θυµατοποιηθεί ποτέ. Η χρήση ασυνείδητων στρατηγικών 

αντιµετώπισης του άγχους σχετικά µε την εικόνα τους σώµατος δεν επιτρέπει σε µια 

έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων να αποκαλύψει τέτοια βαθύτερα νοήµατα. 

 Σχετικά µε την υπόθεση για την ύπαρξη διαφυλικών διαφορών, φάνηκε πως 

αγόρια και κορίτσια διαφέρουν ως προς τη χρήση των στρατηγικών, µε τα κορίτσια 

που υφίστανται λεκτική θυµατοποίηση για το βάρος τους και την εξωτερική τους 

εµφάνιση να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση µε στρατηγικές πρωτογενούς 

ελέγχου και ακούσιας δέσµευσης. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν πως τα κορίτσια 

προσπαθούν να ελέγξουν το άγχος που νιώθουν µε το να εκφράζουν και να ελέγχουν 

τα συναισθήµατά τους και να επιλύουν την προβληµατική κατάσταση σε περισσότερο 

βαθµό από τα αγόρια. Από την άλλη πλευρά, χρησιµοποιούν και κάποιες ακούσιες 

στρατηγικές που είναι δυσπροσαρµοστικές. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να είναι σε µια 

εγρήγορση τόσο συναισθηµατική όσο και σωµατική, να έχουν παρορµητική 

συµπεριφορά, σκέψεις που παρεισφρύουν αλλά και να αναµασούν τα δύσκολα 

γεγονότα ξανά και ξανά. Μια τέτοια συγκεχυµένη εικόνα διαφαίνεται και µέσα από 

τη βιβλιογραφία, όπου σε ορισµένες έρευνες (Compas et al, 1988) τα κορίτσια 

φαίνονται να χρησιµοποιούν πιο ενεργητικές και λειτουργικές στρατηγικές, όπως 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ  

57 

 

είναι η «Έκφραση Συναισθηµάτων», ενώ σε άλλες έρευνες να αντιµετωπίζουν το 

άγχος τους µε µη προσαρµοστικούς τρόπους (Dise-Lewis, 1988,  Frydenberg & 

Lewis, 1993). Αυτό µπορεί να συµβαίνει διότι τα κορίτσια ναι µεν εκφράζουν µε 

µεγαλύτερη ευκολία τα συναισθήµατά τους, ωστόσο γενικότερα τείνουν να 

χρησιµοποιούν παθητικούς τρόπους ώστε να χειριστούν τις δύσκολες καταστάσεις 

στις οποίες βρίσκονται οι σχέσεις τους, ενώ τα αγόρια πιο ενεργητικούς (Compas et 

al., 1993). 

 Όσον αφορά στην υπόθεση της διαφοροποίησης στη χρήση των στρατηγικών 

ανάλογα την ηλικία φάνηκε πως οι έφηβοι της µέσης περιόδου χρησιµοποιούν 

περισσότερο τις πρωτογενείς στρατηγικές. Αυτές οι στρατηγικές αποτελούν 

εκούσιους τρόπους ελέγχου του αγχογόνου παράγοντα. Κάτι τέτοιο δείχνει πως οι 

νεότεροι έφηβοι δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν το άγχος που βιώνουν από τη 

λεκτική θυµατοποίηση µε το να προσεγγίσουν το θέµα αυτό και να προσπαθήσουν να 

το λύσουν. Ίσως ακόµα, να βρίσκονται σε ένα µεταβατικό στάδιο µεταξύ παιδικής 

ηλικίας και εφηβείας και να συνεχίζουν να αντιδρούν µε τους ήδη κατεστηµένους 

τρόπους. Επιπλέον, ίσως το νεαρό άτοµο να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί την 

έννοια του σωµατικού εαυτού που είναι βαθιά ριζωµένη και έτσι να µην είναι σε θέση 

να αντιδράσει.  

Ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος φάνηκε πως συσχετίζεται θετικά µε την ύπαρξη 

θυµατοποίησης ως προς το βάρος, πράγµα που δείχνει πως όσο µεγαλύτερος είναι ο 

∆.Μ.Σ. τόσο αυξάνεται και η θυµατοποίηση σχετικά µε το βάρος, εύρηµα που 

επιβεβαιώνεται και από προγενέστερες έρευνες (Eisenberg et al, 2006). Μάλιστα, 

ανάµεσα στην ηλικία, το φύλο και τον ∆.Μ.Σ., ο τελευταίος βρέθηκε ότι προβλέπει 

σε σηµαντικό βαθµό την εµφάνιση λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος και 

ακολουθεί το φύλο.  
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Όλα αυτά τα ευρήµατα δείχνουν πως η λεκτική θυµατοποίηση σχετικά µε το 

βάρος και την εξωτερική εµφάνιση, εµφανίζονται όλο και περισσότερο και 

δηµιουργούν έντονα προβλήµατα στη συναισθηµατική κατάσταση των εφήβων. 

Ιδιαίτερα οι έφηβοι, οι οποίοι βρίσκονται σε µια περίοδο που χαρακτηρίζεται από 

έντονες αλλαγές και αναταράξεις τόσο σε συναισθηµατικό όσο και σε σωµατικό 

επίπεδο και που η ψυχική τους υγεία συνεχώς δοκιµάζεται, καλούνται να 

αντιµετωπίσουν ένα ακόµα ιδιαίτερο και συγκεχυµένο φαινόµενο, αυτό της λεκτικής 

θυµατοποίησης.  

Ένας από τους σηµαντικότερους αναπτυξιακούς στόχους της εφηβείας είναι 

και η διαµόρφωση της ταυτότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, ο έφηβος ασχολείται 

αρκετά µε τον εαυτό του, το σώµα του και τις σχέσεις του µε τους συνοµήλικους. 

Μάλιστα, αρχικά διαµορφώνεται η ταυτότητα του φύλου, που περιλαµβάνει το 

σωµατικό εαυτό και την αποδοχή ψυχολογικών, σωµατικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών που διακρίνουν το φύλο και ακολουθεί η κοινωνική ταυτότητα, που 

αφορά στη διαµόρφωση των αξιών και των κοινωνικών στάσεων του ατόµου 

(Μανωλόπουλος, 1987). Ο έφηβος σταδιακά αποκτά επίγνωση του εαυτού του, τόσο 

του σωµατικού όσο και του ψυχολογικού. Ιδιαίτερα, η εικόνα του σωµατικού εαυτού 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφηβεία, γιατί γίνεται σηµείο αναφοράς της αξίας του 

εαυτού και της αυτοεκτίµησης. Σηµαντικό ρόλο, βέβαια σε όλο αυτό το κοµµάτι, 

έχουν και οι άλλοι γύρω από το άτοµο βάση των οποίων πολλές φορές 

διαµορφώνεται και η ιδανική εικόνα σώµατος του ατόµου. Το πρόβληµα αρχίζει να 

εµφανίζεται όταν υπάρχει απόκλιση ανάµεσα στην ιδανική εικόνα και την ρεαλιστική 

εικόνα σώµατος. Τότε ο έφηβος νιώθει πιο ευάλωτος και είναι περισσότερο πιθανό να 

πέσει θύµα λεκτικού εκφοβισµού σχετικά µε το βάρος του και γενικότερα την 

εξωτερική του εµφάνιση. 
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Η λεκτική θυµατοποίηση όσον αφορά στο βάρος και την εξωτερική εµφάνιση 

µπορεί να απειλήσει την εικόνα που έχουν οι έφηβοι για το σώµα τους και να 

διαταραχθεί η αυτοπεποίθησή τους, οι διαπροσωπικές τους σχέσεις αλλά και 

γενικότερα η ψυχική τους ισορροπία. Η κατανόηση από µέρους των ειδικών και όσων 

εµπλέκονται στην ανάπτυξη των εφήβων (γονείς, εκπαιδευτικοί) του ιδιαίτερου 

φαινοµένου της θυµατοποίησης γενικότερα αλλά και ειδικότερα της θυµατοποίησης 

που αφορά στο βάρος και την εµφάνιση, θα βοηθήσει στην έγκαιρη ανακάλυψή του 

αλλά και στην άµεση επέµβαση ώστε να αντιµετωπιστεί. Στην Ελλάδα έχει γίνει 

αρκετά γνωστό το θέµα του σχολικού εκφοβισµού, ωστόσο η ιδιαίτερη φύση της 

λεκτικής θυµατοποίησης σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική εµφάνιση δεν έχει 

φωτιστεί επαρκώς ώστε να είναι δυνατή η παρέµβαση. Χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί 

αλλά και οι γονείς να ενηµερωθούν γύρω από αυτό το είδος λεκτικού εκφοβισµού και 

ακολούθως να σχεδιαστούν προγράµµατα παρέµβασης τόσο για τον περιορισµό του 

φαινοµένου αλλά πολύ περισσότερο για την υποστήριξη αυτών των παιδιών/ 

θυµάτων. Η γνώση για το ποιες στρατηγικές χρησιµοποιούν οι έφηβοι ώστε να 

αντιµετωπίσουν και να διαχειριστούν το άγχος που τους επιφέρει η θυµατοποίηση για 

το βάρος τους, θα διευκολύνει τους ειδικούς να σχεδιάσουν πιο λειτουργικά 

παρεµβατικά σχέδια. Οι έφηβοι χρειάζεται να υποστηριχθούν και να εκπαιδευτούν να 

χειρίζονται τη θυµατοποίηση µε περισσότερο λειτουργικές στρατηγικές έτσι ώστε να 

καταφέρουν να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες του εκφοβισµού αλλά και να 

µειώσουν τις πιθανότητες να τον υφίστανται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, 

η γνώση των διαφορών ανάλογα το φύλο και την ηλικία στην οποία βρίσκονται οι 

έφηβοι που υφίστανται λεκτική θυµατοποίηση θα βοηθήσει τους αρµόδιους να 

προσεγγίσουν µε τον κατάλληλο τρόπο την εκάστοτε περίπτωση, ώστε να τη 

διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. 
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Όπως σε κάθε έρευνα, έτσι και σε αυτήν είναι σηµαντικό να σηµειωθούν οι 

περιορισµοί της. Αρχικά, λοιπόν η έρευνα αυτή βασίστηκε σε δεδοµένα που 

προέρχονται από αυτοαναφορές των εφήβων. Κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο τα 

δεδοµένα να µην χαρακτηρίζονται από αντικειµενικότητα και αλήθεια γιατί οι έφηβοι 

µπορεί να προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τα πράγµατα ή αντίθετα να δείξουν µια πιο 

σκληρή εικόνα για το πώς διαχειρίζονται τη θυµατοποίηση που υφίστανται. Έτσι, θα 

ήταν προτιµότερο να είχαν συλλεχθεί πληροφορίες και από τους εκπαιδευτικούς που 

βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε φαινόµενα 

θυµατοποίησης. Επιπρόσθετα, το ζήτηµα των στρατηγικών αντιµετώπισης του άγχους 

αλλά και αυτό της λεκτικής θυµατοποίησης αποτελούν ιδιαίτερα περίπλοκα και 

δαιδαλώδη φαινόµενα και πιθανώς να µην µπορούν να µελετηθούν µόνο στη βάση 

κάποιων ερωτηµατολογίων. Ίσως να ήταν περισσότερο χρήσιµο να δηµιουργηθούν 

και κάποιες οµάδες εστίασης (“focus groups”) ή να γίνουν συνεντεύξεις ώστε να 

συλλεχθούν δεδοµένα και µέσα από την ποιοτική µέθοδο. Αυτή η µέθοδος µπορεί να 

αποκαλύψει τους τρόπους µε τους οποίους οι έφηβοι εκφράζονται, αναστοχάζονται 

και µοιράζονται λεκτικά, αλλά και τις συµπεριφορές και τα συναισθήµατα που 

υπάρχουν σε περισσότερο βάθος και που τα ερωτηµατολόγια δεν µπορούν να 

ανιχνεύσουν τόσο καλά. Μέσα από µια τέτοια διαδικασία µπορούν να αναδυθούν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και λεπτοµέρειες όσον αφορά στις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν οι έφηβοι, οι οποίες δεν µπορούν να φανούν από τη συµπλήρωση ενός 

ερωτηµατολογίου. 

Η πληροφόρηση στην Ελλάδα για το φαινόµενο της λεκτικής θυµατοποίησης 

σχετικά µε το βάρος και την εξωτερική εµφάνιση είναι µηδαµινή και στόχος της 

παρούσας έρευνας ήταν ακριβώς να φωτίσει εκείνη την πτυχή του φαινοµένου που 

πραγµατεύεται τις στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους που προκαλείται στον 
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έφηβο όταν υφίσταται τη θυµατοποίηση. Κάτι τέτοιο επιτεύχθηκε και έτσι µπορεί να 

διαµορφωθεί µια πρώτη εικόνα για το φαινόµενο αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

• Φύλο: Αγόρι      Κορίτσι   
• Ηλικία:…………………… 
• Τόπος κατοικίας:………………….. 
• Βάρος:………………….kg 
• Ύψος:…………………….. 
• Εκπαίδευση γονιών:  

Απόφοιτοι ∆ηµοτικού     Απόφοιτοι ΙΕΚ 
Απόφοιτοι Γυµνασίου     Απόφοιτοι ΤΕΙ 
Απόφοιτοι Λυκείου     Απόφοιτοι ΑΕΙ 

 
 

Ερωτηµατολόγιο RSQ 
(Connor- Smith, J.K, Compas, B.E, Wadsworth, M. E.,  

Thomsen, A. H, & Saltzman, H. 2000) 
 
Α. 

 Ακόµη και όταν τα πράγµατα πάνε καλά για τους έφηβους, σχεδόν όλοι αντιµετωπίζουν κάποιες 
δύσκολες στιγµές στις σχέσεις τους µε τους άλλους ανθρώπους. 

Σας παρακαλούµε να βάλετε ένα Χ σε όλες τις καταστάσεις της παρακάτω λίστας που υπήρξαν 
για σας πρόβληµα από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 
 
Με έχουν κοροϊδέψει/ πειράξει άλλα παιδιά για χαρακτηριστικά  
του προσώπου µου 
Με έχουν κοροϊδέψει/ πειράξει άλλα παιδιά για το ύψος µου 
Με έχουν κοροϊδέψει/ πειράξει άλλα παιδιά για τα µαλλιά µου 
Με έχουν κοροϊδέψει/ πειράξει άλλα παιδιά για το βάρος µου 
Με έχουν κοροϊδέψει για κάτι άλλο  
∆εν µε έχουν κοροϊδέψει/ πειράξει ποτέ 
 
 
Β. 

Παρακάτω ακολουθεί µια λίστα από πράγµατα που οι άνθρωποι κάνουν, σκέφτονται ή νιώθουν 
κάθε φορά που τους συµβαίνει κάτι αγχώδες.  
Σκέψου τις καταστάσεις που τσέκαρες πάνω. Παρακάτω κύκλωσε από το 1 (Καθόλου) έως το 4 (Πολύ) 
ανάλογα το τι κάνεις ή το πώς νιώθεις για αυτές τις καταστάσεις που αντιµετωπίζεις µε τα άλλα παιδιά. 
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Ερωτηµατολόγιο RSQ 

(Connor- Smith, J.K, Compas, B.E, Wadsworth, M. E., Thomsen, A. H, & Saltzman, H. 2000) 
 Πόσο πολύ σε 

εκφράζει αυτό; 
 

Κ
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1. Προσπαθώ να µη νιώθω τίποτα.  1 2 3 4 
2. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, πονάει το στοµάχι µου ή έχω πονοκέφαλο 1 2 3 4 
3. Προσπαθώ να σκεφτώ διαφορετικούς τρόπους να αλλάξω το πρόβληµα ή να 

φτιάξω την κατάσταση. 
1 2 3 4 

4. Όταν υπάρχουν προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν νιώθω τίποτα απολύτως, είναι 
σαν να µην έχω συναισθήµατα. 

1 2 3 4 

5. Εύχοµαι να ήµουν δυνατότερος, εξυπνότερος ή πιο δηµοφιλής έτσι ώστε τα 
πράγµατα να ήταν αλλιώς. 

1 2 3 4 

6. Συνεχώς θυµάµαι τι έγινε µε τα άλλα παιδιά ή δεν µπορώ να σταµατήσω να 
σκέφτοµαι το τι µπορεί να συµβεί. 

1 2 3 4 

7. Μιλάω µε κάποιον ή κάτι για το πώς νιώθω. 1 2 3 4 
Τσέκαρε σε όσους µίλησες: 
Γονέα     �     Φίλο �     Αδέρφια    �      Ζωάκι (κατοικίδιο) � 
∆άσκαλο�     Θεό  �     Αρκουδάκι �      Τίποτα από αυτά     � 

    

8. Αποφασίζω ότι είµαι εντάξει (οκ) όπως είµαι, αν και δεν είµαι τέλειος. 1 2 3 4 
9. Όταν είµαι µε άλλους ανθρώπους, φέροµαι σαν τα προβλήµατα να µην έγιναν 

ποτέ. 
1 2 3 4 

10. Όταν αντιµετωπίζω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να ελέγξω τον εαυτό 
µου, σηκώνοµαι και φεύγω. 

1 2 3 4 

11. Αντιµετωπίζω το πρόβληµα, µε το να εύχοµαι  να εξαφανιστεί, ότι όλα θα 
λυθούν µόνα τους. 

1 2 3 4 

12. Αγχώνοµαι πολύ όταν έχω προβλήµατα µε τα άλλα παιδιά. 1 2 3 4 
13. Συνειδητοποιώ ότι πρέπει να ζήσω µε τα πράγµατα όπως είναι. 1 2 3 4 
14. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να βρίσκοµαι καθόλου κοντά 

σε οτιδήποτε µου θυµίζει την κατάσταση. 
1 2 3 4 

15. Προσπαθώ να µην το σκέφτοµαι, να τα ξεχάσω όλα. 1 2 3 4 
16. Όταν προκύπτουν προβλήµατα µε τα άλλα παιδιά, πραγµατικά δεν ξέρω τι 

αισθάνοµαι. 
1 2 3 4 

17. Ζητάω βοήθεια ή ιδέες από άλλους ανθρώπους για το πώς να βελτιώσω τα 
προβλήµατα. 

1 2 3 4 

Τσέκαρε σε όσους µίλησες: 
Γονέα        �     Φίλο �           Αδέρφια             � 
∆άσκαλο    �     Θεό  �      Τίποτα από αυτά     � 

    

18. Όταν έχω προβλήµατα µε τα άλλα παιδιά, δεν µπορώ να σταµατήσω να τα 
σκέφτοµαι όταν προσπαθώ να κοιµηθώ ή βλέπω κακά όνειρα σχετικά µε αυτά. 

1 2 3 4 

19. Λέω στον εαυτό µου ότι µπορώ να το ξεπεράσω ή ότι θα τα καταφέρω καλύτερα 
την άλλη φορά. 

1 2 3 4 

20. Εκφράζω τα συναισθήµατά µου. 1 2 3 4 
Το κάνω αυτό : 

Γράφοντας (πχ. στο ηµερολόγιο µου) �     Ζωγραφίζοντας� 
Παραπονούµενος για να ξεθυµάνω �    Κάνοντας αστεία� 
Ακούγοντας µουσική  �                       Χτυπώντας ένα µαξιλάρι� 
Κάνοντας γυµναστική  �                     Φωνάζοντας� 
Κλαίγοντας   �                                    Τίποτα από αυτά� 
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21. Ζητώ βοήθεια από άλλους ανθρώπους όταν προσπαθώ να βρω, πώς να 
αντιµετωπίσω τα συναισθήµατά µου. 

1 2 3 4 

Τσέκαρε σε όσους µίλησες: 
Γονέα     �     Φίλο �     Αδέρφια    �      Ζωάκι (κατοικίδιο) � 
∆άσκαλο�     Θεό  �     Αρκουδάκι �      Τίποτα από αυτά     � 

    

22. ∆εν µπορώ να αντιµετωπίσω το άτοµο µε το οποίο έχω προβλήµατα ούτε και την 
κατάσταση. 

1 2 3 4 

23. Εύχοµαι κάποιος να ερχόταν και να µε έβγαζε από τη φασαρία. 1 2 3 4 
24. Κάνω κάτι για να λύσω το πρόβληµα ή αναλαµβάνω δράση για να αλλάξω τα 

πράγµατα. 
1 2 3 4 

25. Περνάνε σκέψεις στο µυαλό µου, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχω µε άλλα 
παιδιά. 

1 2 3 4 

26. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, το νιώθω στο σώµα µου. 1 2 3 4 

Τσέκαρε όλα όσα συµβαίνουν: 
Η καρδιά µου πάει να σπάσει   �        Οι µύες µου τεντώνουν �     
Νιώθω πολύ ζέστη ή ιδρώνω    �          Τίποτα από αυτά        �     
Η αναπνοή µου επιταχύνεται    �     

    

27. Προσπαθώ να µένω µακριά από ανθρώπους και πράγµατα που µε κάνουν να 
νιώθω αναστάτωση ή µου θυµίζουν το πρόβληµα. 

1 2 3 4 

28. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δε νιώθω ο εαυτός µου, είναι σαν να 
είµαι µακριά απ όλα. 

1 2 3 4 

29. Αφήνω τα πράγµατα να κυλάνε µόνα τους. 1 2 3 4 
30. Σκέφτοµαι χαρούµενα πράγµατα για να βγάλω από το µυαλό µου το πρόβληµα ή 

το πώς νιώθω. 
1 2 3 4 

31. Όταν υπάρχουν προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να σταµατήσω να 
σκέφτοµαι το πώς αισθάνοµαι. 

1 2 3 4 

32. Λαµβάνω συµπόνια, κατανόηση ή υποστήριξη από κάποιον. 1 2 3 4 
Τσέκαρε σε όσους απευθύνθηκες: 

Γονέα�     Φίλο �     Αδέρφια  �   ∆άσκαλο�      Τίποτα από αυτά � 
    

33. Όταν συµβαίνουν προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ πάντα να ελέγξω τι 
κάνω. 

1 2 3 4 

Τσέκαρε όλα όσα συµβαίνουν: 
∆εν σταµατάω να τρώω  �             Κάνω επικίνδυνα πράγµατα � 
Συνέχεια φτιάχνω πράγµατα  �      ∆εν σταµατάω να µιλάω   � 
Τίποτα από αυτά  � 

    

34. Λέω στον εαυτό µου, ότι τα πράγµατα θα µπορούσε να είναι και χειρότερα. 1 2 3 4 
35. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, το µυαλό µου σβήνει, δεν µπορώ να 

σκεφτώ καθόλου. 
1 2 3 4 

36. Λέω στον αυτό µου ότι δεν πειράζει, δεν τρέχει και τίποτα 1 2 3 4 
37. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, αµέσως νιώθω: 1 2 3 4 

Τσέκαρε όσα νιώθεις: 
Θυµωµένος  �     Τροµαγµένος �          Ανήσυχος/ αγχωµένος  � 
Λυπηµένος  �     Τίποτα από αυτά � 
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38. Μου είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ ή να εστιάσω την προσοχή µου, όταν 
έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά. 

1 2 3 4 

39. Σκέφτοµαι τι µπορώ να µάθω από την κατάσταση ή τι θετικό µπορεί να 
προκύψει από αυτό. 

1 2 3 4 

40. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να σταµατήσω να σκέφτοµαι  
τι έκανα ή τι είπα. 

1 2 3 4 

41. Όταν κάτι δεν πάει καλά µε άλλα παιδιά, λέω στον εαυτό µου : «αυτό δεν 
γίνεται/ δεν υπάρχει». 

1 2 3 4 

42. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, καταλήγω να «αράζω» ή να κοιµάµαι 
πολύ. 

1 2 3 4 

43. Ξεχνιέµαι από τα προβλήµατα που έχω µε τα παιδιά µε το να: 1 2 3 4 
Τσέκαρε όλα όσα κάνεις: 

Κάνοντας γυµναστική       �               Βλέποντας φίλους          �         
 Βλέποντας  τηλεόραση     �               Κάνοντας το χόµπι µου  � 
Παίζοντας βιντεοπαιχνίδια �              Τίποτα από όλα αυτά     � 

    

44. Όταν προκύπτουν προβλήµατα µε άλλα παιδιά, εκνευρίζοµαι µε πράγµατα που 
συνήθως δε µε ενοχλούν. 

1 2 3 4 

45. Κάνω κάτι για να ηρεµίσω τον εαυτό µου, όταν έχω προβλήµατα µε τα άλλα 
παιδιά. 

1 2 3 4 

Τσέκαρε όλα όσα κάνεις: 
Παίρνω βαθιές ανάσες  �              Περπατάω        � 
Ακούω µουσική   �                       Κάνω ένα διάλειµµα   � 
Προσεύχοµαι    �                         Τίποτα από αυτά  � 

    

46. Απλά παγώνω όταν έχω κάποιο πρόβληµα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να κάνω 
τίποτα. 

1 2 3 4 

47. Όταν έχω κάποιο πρόβληµα µε άλλα παιδιά, κάποιες φορές κάνω απερισκεψίες. 1 2 3 4 
48. Ελέγχω τα συναισθήµατά µου όταν πρέπει και τα εκφράζω ελεύθερα, όταν τα 

πράγµατα δε θα γίνουν χειρότερα. 
1 2 3 4 

49. Όταν προκύπτουν προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να κάνω πράγµατα 
που πρέπει να γίνουν. 

1 2 3 4 

50. Λέω στον εαυτό  µου ότι όλα θα πάνε καλά. 1 2 3 4 
51. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, δεν µπορώ να σταµατήσω να σκέφτοµαι 

το γιατί συµβαίνουν αυτά σε µένα. 
1 2 3 4 

52. Σκέφτοµαι τρόπους να το διακωµωδήσω, έτσι ώστε να µη φαίνεται τόσο άσχηµο. 1 2 3 4 
53. Οι σκέψεις µου αρχίζουν να τρέχουν, όταν έχω δύσκολες στιγµές µε άλλα παιδιά. 1 2 3 4 
54. Φαντάζοµαι ότι συµβαίνει κάτι πολύ διασκεδαστικό ή συναρπαστικό στη ζωή 

µου. 
1 2 3 4 

55. Όταν συµβαίνει µια δύσκολη κατάσταση µε άλλα παιδιά, µπορεί να ταραχτώ 
τόσο πολύ που δεν θυµάµαι τι συνέβη ή τι έκανα. 

1 2 3 4 

56. Προσπαθώ να πιστέψω ότι δεν αυτό δε συνέβη ποτέ. 1 2 3 4 
57. Όταν έχω προβλήµατα µε άλλα παιδιά, κάποιες φορές δεν µπορώ να ελέγξω τι 

κάνω ή τι λέω. 
1 2 3 4 
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Ερωτηµατολόγιο PARTS 

(Thompson, K.J., Fabian, L.J., Moulton, D.O,  

Dunn, M.E.,& Altabe, M.N, 1991) 

 

 

 

 

 

 

2.  

Έχεις νιώσει ποτέ ότι οι άνθρωποι 

σε κοροϊδεύουν για το βάρος σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

3. Σε έχουν ποτέ γελοιοποιήσει γιατί 
έχεις παραπανίσια κιλά; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

4. Οι άνθρωποι λένε αστεία για τις 

διαστάσεις σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

5. Σε έχουν κοροϊδέψει ποτέ κατά 

τη διάρκεια της γυµναστικής/ 

αθληµάτων γιατί είσαι παχύς- ιά; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

6. Τα αδέρφια σου ή άλλοι 

συγγενείς σε αποκαλούν για 

παράδειγµα «χοντρέλο» ή άλλα 

ονόµατα, όταν θυµώνουν µαζί 
σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

7. Ο πατέρας σου ή η µητέρα σου, 

σε κοροϊδεύουν σχετικά µε το 
βάρος σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

8. Σε έχουν φωνάξει άλλα παιδιά µε 
προσβλητικά ονόµατα/            

χαρακτηρισµούς σχετικά µε το 
βάρος σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

9. Έχεις νιώσει ποτέ ότι οι άνθρωποι 
σε δείχνουν εξαιτίας του πάχους 
σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

 

1. Έχεις νιώσει ότι οι συµµαθητές 
σου σε κοιτούν επίµονα, γιατί 
έχεις παραπανίσια κιλά; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 
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10. Ήσουν ποτέ το αντικείµενο 

περιπαικτικών σχολίων από την 

οικογένειά σου, εξαιτίας του 

πάχους σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

11. Έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ οι 
άλλοι το πάχος σου, ως κύριο 
χαρακτηριστικό, για να σε 

εντοπίσουν µέσα στο πλήθος; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

12. Έχεις ακούσει ποτέ τους 
συµµαθητές σου να 

σιγοψιθυρίζουν κοροϊδευτικά για 

σένα όταν µπαίνεις µόνος- η σου 

στην τάξη; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

13. Σου έχουν πει  ότι ντύνεσαι 

περίεργα; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

14. Οι άνθρωποι σου έχουν πει ότι το 

πρόσωπό σου έχει περίεργα 

χαρακτηριστικά; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

15. Σου έχουν πει τα παιδιά ότι η 

εµφάνισή σου είναι αστεία; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

16. Σε έχουν κοροϊδέψει τα παιδιά 

για το ότι δεν ταιριάζουν τα 

ρούχα που φοράς ή ότι δεν είναι 

στη  µόδα; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

17. Σου έχουν κάνει ποτέ τα παιδιά 

περιπαιχτικά σχόλια για τα 

µαλλιά σου; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

18. Σε έχουν κοροϊδέψει ποτέ για το 

ότι φαίνεσαι υπερβολικά 

αδύνατος/ σα «σκελετός»; 

Ποτέ    Συχνά  

1 2 3 4 5 

 

 


