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1. Εισαγωγή - Περίληψη 
 

 

Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού/θυµατοποίησης έχει κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών ανά τον κόσµο ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Οι 

έρευνες οι οποίες διεξάγονται, καταδεικνύουν ότι το φαινόµενο του σχολικού 

εκφοβισµού/θυµατοποίησης αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για µεγάλο ποσοστό 

µαθητών µε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες.. 

 

Παρότι η  διεθνής βιβλιογραφία ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχει διερευνήσει τη 

σχέση ανάµεσα  στη σχολική θυµατοποίηση και στα  συµπτώµατα άγχους των 

µαθητών, στη χώρα µας η έρευνα γύρω από το συγκεκριµένο θέµα παραµένει 

περιορισµένη.   

 

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης του σχολικού 

εκφοβισµού στα επίπεδα άγχους των µαθητών. Ειδικότερα διερευνάται η συµβολή 

της έµµεσης και της άµεσης µορφής θυµατοποίησης  στην εκδήλωση συµπτωµάτων 

άγχους στους µαθητές. Επιχειρείται η µελέτη του ρόλου του φύλου στην εκδήλωση 

συµπεριφορών θυµατοποίησης και στα επίπεδα άγχους. Επίσης θα µελετηθεί ο ρόλος 

των στάσεων και των πεποιθήσεων αναφορικά µε την επιθετική συµπεριφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: θυµατοποίηση/εκφοβισµός, άγχος 
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 1.1 Σχολική θυµατοποίηση/εκφοβισµός 
 

Η µελέτη του φαινοµένου της  σχολικής θυµατοποίησης έχει κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών σε πολλές χώρες. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει 

διάφορους τύπους θυµατοποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της φυσικής, της λεκτικής 

και της κοινωνικής. Θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε σχολείο και έχει 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες (Berger, 2007).  

 

Tο φαινόµενο της θυµατοποίησης/εκφοβισµού  διαφοροποιείται απ’ τη γενικότερη 

επιθετικότητα επειδή θεωρείται ως επαναλαµβανόµενη και σκόπιµη πράξη και 

χαρακτηρίζεται από ανισσοροπία ως προς τη δύναµη. Το θύµα βρίσκεται συνήθως σε 

πιο αδύναµη θέση. Ο όρος θυµατοποίηση χρησιµοποιείται για να περιγράψει 

επιθετικές συµπεριφορές οι οποίες λαµβάνουν χώρα στο σχολείο µεταξύ των 

µαθητών. Βασικό στοιχείο που προκαλεί το φαινόµενο είναι η πρόκληση σκόπιµη 

δυσφορίας ή βλάβης (Monks et al., 2009). 

 
Αποτελέσµατα της έρευνας του Dao και των συνεργατών του (2006) έδειξαν ότι 

14.6% του συνολικού δείγµατος εφήβων µαθητών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

σαν οµάδα η οποία έχει βιώσει κάποιας µορφής επιθετικότητα τον τελευταίο µήνα. 

 
Από ένα δείγµα 2.086 µαθητών των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου στη 

Γερµανία, παρουσιάστηκε ένα ποσοστό 12.1% των µαθητών να θυµατοποιεί άλλους  

και ένα ποσοστό 11.1 αυτών να έχει υποστεί θυµατοποίηση (Scheithauer & Hayer &  

Petermann &  Jugert, 2006). 

 

Αναφορές µαθητών ηλικίας κυρίως 10 ετών σχετικά µε επιθετικές πράξεις που έχουν 

παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, δείχνουν ότι 64.4% των µαθητών είδε κάποιον να 

χτυπάει, να σπρώχνει ή να χαστουκίζει και 54.8% των µαθητών δηλώνουν ότι έχουν 

παρατηρήσει πράξεις εκφοβισµού και απειλών. Η πιο κοινή αντίδραση µετά τις 

επιθέσεις θυµατοποίησης  των παιδιών που αποτελούν στόχους των παραπάνω 

πράξεων ήταν επίσης τα λακτίσµατα, οι βίαιες απωθήσεις και γενικότερα οι 

προπυλακισµοί. (Weaver & Borkowski & Thomas, 2008).  
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 1. 1 α.  Άµεση µορφή θυµατοποίησης 
 
Το φαινόµενο εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές και συχνά αναφέρεται σε άµεση, 

λεκτική και έµµεση µορφή θυµατοποίησης. Καθένας από τους παραπάνω τύπους 

αποτελεί ξεχωριστή και ευδιάκριτη κατηγορία αλλά όλοι µαζί µπορεί να υιοθετηθούν 

απ’ το ίδιο άτοµο και να κατευθυνθούν προς τον ίδιο στόχο. 

 

Φυσική θυµατοποίηση: Τα σπρωξήµατα, οι βίαιες απωθήσεις και τα χτυπήµατα 

αποτελούν τις πιο εµφανείς εκδηλώσεις του φαινοµένου και τις πιο εύκολα 

παρατηρήσιµες πράξεις όχι µόνο από τους ενήλικες αλλά και από τους µαθητές όλων 

των ηλικιών σε κάθε τόπο. Επίσης πράξεις όπως αρπαγή του φαγητού ενός µαθητή ή 

καταστροφή των πραγµάτων που του ανήκουν, αποτελούν µέρος της συµπεριφοράς 

άµεσης θυµατοποίησης. Σηµαντικό στοιχείο της αποτελεί το γεγονός ότι ελλατώνεται 

καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν αντίθετα µε τη λεκτική θυµατοποίηση που αυξάνεται µε 

την ηλικία. 

 

Λεκτική θυµατοποίηση: Επαναλαµβανόµενες υποτιµητικές φράσεις και παρωνύµια 

αποτελούν πιο συχνές πράξεις απ’ ότι η εκδήλωση φυσικής βίας. Ο χλευασµός, οι 

προσβολές και η διαπόµπευση αποτελούν έµµεσους τρόπους πρόκλησης ψυχικής 

δυσλειτουργίας µε σοβαρές ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειεςβραχυπρόθεσµα 

αλλά και βραχυπρόθεσµα (Berger K. S., 2007).   

 
Όταν ρωτήθηκαν µαθητές αναφορικά µε την αξιολόγηση της έµµεσης και άµεσης 

µορφής θυµατοποίησης απάντησαν ότι οι άµεσες προσβολές επιθετικότητας είναι 

πάντα περισσότερο σοβαρές από ότι είναι οι έµµεσες. Στοιχειοθέτησαν την απάντηση 

τους λέγοντας ότι ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί παρεµβαίνουν σε περιστατικά 

ανοιχτής βίας είναι διότι θεωρούνται σοβαρότερες και επειδή οι αρχές τους 

υποχρεώνουν να παρέµβουν ώστε να τις σταµατήσουν (Bauman & Del Rio,2006).  
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 1. 1 β Έµµεση µορφή θυµατοποίησης 
 
Πολλά επεισόδια εκφοβισµού θεωρείται ότι ανήκουν στην έµµεση µορφή 

θυµατοποίησης επειδή αυτά καταστρέφουν τις κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα στα 

θύµατα και την οµάδα τους. Η κοινωνική θυµατοποίηση αυξάνεται καθώς 

αναπτύσσονται οι µαθητές, ενώ υφίσταται όταν τα παιδιά αγνοούν ολοκληρωτικά την 

προσπάθεια ενός συµµαθητή τους να επικοινωνήσει ή να πάρει µέρος σε ένα παιχνίδι, 

όταν αποµακρύνονται την ώρα που ο µαθητής-στόχος πλησιάζει ή όταν 

επαναλαµβάνουν προσβλητικά σχόλια εναντίον κάποιου άλλου (Berger, 2007). 

  

H έµµεση µορφή θυµατοποίησης προκαλεί δυσφορία µέσω της καταστροφής ή της 

χειραγώγησης µιας φιλικής σχέσης. Η έλλειψη κατανόησης της φύσης αυτού του 

τύπου επιθετικότητας, της επιρροής της ως προς την κοινωνική συµπεριφορά του 

µαθητή και του τρόπου που σχετίζεται µε την ψυχική υγεία αποτελούν στοιχεία που 

διαιωνίζουν την ύπαρξη της και αφήνουν αβοήθητους τους µαθητές (Young & Boye 

& Nelson, 2006). 

 
H έµµεση µορφή θυµατοποίησης θα µπορούσε να θεωρηθεί δυσδιάκριτη και 

ενδέχεται να µην υποπέσει εύκολα στην αντίληψη του εκπαιδευτικού. Οι 

συµπεριφορές που χρησιµοποιούνται στην έµµεση εκδήλωση της θυµατοποίησης 

είναι λιγότερο πιθανό να  σταµατήσουν απ’ τις παρεµβάσεις τρίτων, απ’ ότι η άµεση 

µορφή θυµατοποίησης. Όταν ένας εκπαιδευτικός παρατηρεί ένα παιδί το οποίο βιώνει 

τη συχνή απόρριψη από τους συνοµιλήκους του, είναι πιθανό να πιστέψει ότι αν ο 

ίδιος ζητήσει απ’ τα άλλα παιδιά να συµπεριλάβουν ξανά στην οµάδα τους το 

εξοστρακοσµένο άτοµο, αυτό είναι αρκετό. Ένας µαθητής όµως που γίνεται µέλος 

µιας οµάδας εξαιτίας της απαίτησης του δασκάλού του, είναι πιθανό να µη νιώθει 

αρκετά άνετα µέσα σ΄αυτή. Οι εκπαιδευτικοί µπορεί να φοβούνται την πιθανότητα να 

χαρακτηριστούν ως αναποτελεσµατικοί και για το λόγο αυτό δεν αναφέρουν συχνά 

περιστατικά έµµεσης θυµατοποίησης στους διευθυντές των σχολείων, αντίθετα 

αναφορές γεγονότων φυσικής και λεκτικής θυµατοποίησης είναι αναµενόµενα. 

(Bauman & Del Rio, 2006). 

 
Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας έδειξαν ότι οι θύτες και τα θύµατα της έµµεσης 

µορφής θυµατοποίησης µπορεί να παρουσιάζουν προβλήµατα που  σχετίζονται µε το 

δεσµό πατέρα-παιδιού και το γονεικό έλεγχο (Zopito et al., 2006). 
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H έµµεση µορφή θυµατοποίησης είναι πιθανόν να έχει καταστροφικές συνέπειες στην 

ακαδηµαική πορεία των µαθητών και ειδικότερα στους µαθητές της πρώτης τάξης 

του δηµοτικού σχολείου. Οι επιδράσεις µπορεί να είναι σοβαρότερες και πιο 

µακροχρόνιες απ’ αυτές της άµεσης µορφής θυµατοποίησης (Woods & Wolke, 2004). 

 

Σαν  έµµεση µορφή θυµατοποίησης παρουσιάζεται και η   σκόπιµη πράξη 

επιθετικότητας ενάντια σε ένα άλλο πρόσωπο που λαµβάνει χώρα στο δυαδικτυακό 

τόπο επικοινωνίας. Μπορεί να πάρει τη µορφή σχολίων που κατευθύνονται ενάντια 

στο νέο ή πληροφοριών και εικόνων που παρουσιάζονται για να τις δει ο µαθητής, µε 

σκοπό να τον βλάψουν ή να κάνουν το νέο να αισθανθεί ντροπή. Οι περισσότεροι 

µαθητές που εµφανίστηκαν να έχουν θυµατοποιηθεί  µία φορά το µήνα ή πιο συχνά 

on-line, ανέφεραν ότι βιώνουν τη θυµατοποίηση και στο σχολείο. (Ybarra & Diener-

West  & Leaf, 2007). 

 

Το cyberbullying χαρακτηρίζεται από άλλους ερευνητές σαν ξεχωριστός τύπος 

επιθετικότητας που διεξάγεται από ένα άτοµο ή µια οµάδα και βασίζεται στη χρήση 

πληροφοριών µέσω της τεχνλογίας. Θεωρείται ως καλυµµένη µορφή της λεκτικής και 

γραπτής µορφής θυµατοποίησης. Περιλαµβάνει την πρόκληση δυσφορίας, το 

πείραγµα, τον εκφοβισµό και την τροµοκράτηση ενός άλλου ατόµου  και διεξάγεται 

µε την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails), µηνυµάτων µέσα από την 

έκθεση κειµένων, παρουσίαση εικόνων ή µηνυµάτων σε διάφορες ιστοσελίδες καθώς 

και προβολή ανάλογων βίντεο (Mason, 2008). 

.  
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1. 2 Τα εµπλεκόµενα µέλη 
 

α. Θύτες 

 

Οι θύτες χαρακτηρίζονται για την ενεργητική επιθετικότητα που παρουσιάζουν 

καθώς επίσης ότι αντιλαµβάνονται την επιθετικότητα ως αποδεκτό τρόπο 

συµπεριφοράς µέσω του οποίου µπορούν να κατακτήσουν στόχους (Unnevern, 2005). 

 

Οι θύτες µπορουν να κυριαρχήσουν έναντι των αδύναµων συµµαθητών τους. 

Επιλέγουν θύµατα τα οποία διατηρούν φτωχές φιλικές σχέσεις και φτωχό κοινωνικό 

προφίλ. Η πράξη θυµατοποίησης προσδίδει κύρος στο θύτη γεγονός που λειτουργεί 

ως ενισχυτής της συµπεριφοράς θυµατοποίησης του (Sijtsema & Veenstra & 

Lindenberg & Salmivalli, 2009). 

 

Οι θύτες εκδηλώνουν ενεργητική και παθητική επιθετικότητα, την οποία 

χρησιµοποιούν για να επιδείξουν κυριαρχικότητα, για να κερδίσουν τις εντυπώσεις 

και να αυξήσουν τη δύναµη τους. Αντιδρούν παρορµητικά και επιπόλαια σε 

πραγµατικές η φανταστικές πιθανές επιθέσεις εναντίον τους. Παρουσιάζονται ως 

κοινωνικά ανταγωνιστικοί ενώ ελλατώνουν τις άµεσες µορφές θυµατοποίησης που 

εφαρµόζουν µεγαλώνοντας. Οι θύτες επιζητούν όχι µόνο ένα θύµα αλλά και κοινό το 

οποίο θα τους παρατηρεί (Berger, 2007). 
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β . Θύµατα  
 
Παθητικά θύµατα:  Τα παθητικά θύµατα παρουσιάζονται φυσικά αδύναµα, ανίκανα 

να υπερασπιστούν αποτελεσµατικά τον εαυτό τους και υποχωρητικά. Έχουν 

ελάχιστους φίλους, δείχνουν την αδυναµία τους γεγονός που προσελκύει τους θύτες 

και κατηγορούν τον εαυτό τους. Ενδέχεται να είναι περισσότερο προσκολληµένα 

στους δασκάλους και τους γονείς τους, ενώ αµφιβάλλουν ότι κάποιος µπορεί να τα 

βοηθήσει. Τα παθητικά θύµατα εσωτερικεύουν το θυµό τους και έχουν πολλές 

πιθανότητες να αναπτύξουν εσωτερικευµένα προβλήµατα (Berger, 2007). 

 

Τα παθητικά θύµατα τροποποιούν ευκολότερα τις δυσλειτουργικές τους απόψεις 

συγκριτικά µε τα επιθετικά θύµατα αν και παρουσιάζουν σε µικρότερο βαθµό 

αποτελεσµατικές απόψεις αναφορικά µε την επιθετικότητα (Toblin & Schwartz & 

Gorman & Abou, 2005).  

 

Θύτες-θύµατα: Οι θύτες-θύµατα ή αλλιώς επιθετικά θύµατα επιτίθενται στα άλλα 

παιδιά ενώ συγχρόνως δέχονται και τις επιθέσεις τους. Είναι προκλητικά άτοµα µε 

φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και φτωχές ικανότητες ως προς την επίλυση 

συγκρουσιακών καταστάσεων. Οι γονείς τους τα τιµωρούν συχνά, οι εκπαιδευτικοί 

τους δείχνουν ενοχληµένοι απ’ τη στάση τους και οι συνοµήλικοί τους δεν επιζητούν 

την παρέα τους. Παρενοχλούν τους θύτες, δεν είναι συνεργάσιµα, εµφανίζονται ως 

εκδικητικά και ενοχλητικά άτοµα και προκαλούν την αντιπάθεια των άλλων (Berger, 

2007). 

 

Τα επιθετικά θύµατα γενικότερα απορρίπτονται από τους άλλους µαθητές και 

βιώνουν τον αποκλεισµό απ’ την οµάδα. Εµφανίζονται να έχουν λιγότερους φίλους 

ακόµη και από τους θύτες. Τα επιθετικά θύµατα ενδέχεται να θεωρούν ότι οι άλλοι 

µαθητές δε θα τους στηρίξουν στις προσπάθειες τους ενάντια στη λεκτική 

θυµατοποίηση και ότι δεν υπάρχει ο δεσµός εκείνος µε την οµάδα, ώστε να τους 

εµπλέξουν στις κοινωνικές δραστηριότητες. Αντίθετα κατά τη φυσική και άµεση ως 

προς το χρόνο διεξαγωγής της θυµατοποίηση δεν υπολογίζουν στην υποστήριξη της 

οµάδας. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν ότι τα επιθετικά 

θύµατα παρουσιάζουν περισσότερο µειωµένο αυτοέλεγχο από τα παθητικά θύµατα 

και ότι εµφανίζουν αντιδραστική επιθετικότητα. Φάνηκε επίσης ότι τα επιθετικά 
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θύµατα δε διαφέρουν από τους απλούς θύτες ως προς τη συχνότητα θυµατοποίησης 

άλλων. Επίσης ήταν πιο πιθανό να θυµατοποιήσουν και να θυµατοποιηθούν άµεσα 

παρά να θυµατοποιήσουν και να θυµατοποιηθούν λεκτικά. (Unnevern, 2005). 

 

Οι µαθητές της ίδιας οµάδας βρέθηκε επίσης ότι παρουσιάζουν περισσότερα 

συναισθηµατικά προβλήµατα, προβλήµατα µε τους συνοµηλίκους τους και ότι 

διατηρούν θετικές σκέψεις ως προς την επιθετικότητα, αποδεχόµενα την 

αντικοινωνική συµπεριφορά (Dempsey & Storch, 2008). 

 
Οι επιθετικές προθέσεις των θυµάτων µπορούν να εξηγηθούν απ’ την αδυναµία τους 

να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους αντιµετώπισης της επιθετικότητας κατά τη 

διάρκεια µιας συµπλοκής. Μια πιθανή ερµηνεία ως προς το γεγονός αυτό είναι ότι η 

«µεταφραστική» δύναµη των στάσεων, των προθέσεων και των απόψεων τους 

ενδέχεται να είναι περιορισµένη και έτσι αδυνατούν να διαχειριστούν την 

προβληµατική κατάσταση που αντιµετωπίζουν (Champion & Vernberg & Shipman, 

2003). 

 
Σε µια πρόσφατη έρευνα βρέθηκε ότι η οµάδα των επιθετικών θυµάτων αποτελείται 

από άτοµα τα οποία έχουν εµπειρίες πολλαπλής θυµατοποίησης στο σχολείο, στην 

οικογένεια και στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν 

σχετικά µε τη σχολική τους κοινωνικοποίηση αποτελούν προέκταση της πολύπλευρης 

θυµατοποίησης και οι επιθετικές πράξεις στις οποίες προβαίνουν στο σχολείο 

αποτελούν µίµηση των πράξεων που έχουν βιώσει. (Holt & Finkelhor & Kantor, 

2007). 
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 γ. Παρατηρητές  
 
 
Το φαινόµενο της θυµατοποίησης διαδραµατίζεται µε την παρουσία των θυτών, των 

θυµάτων και των παρατηρητών. Η οµάδα των µαθητών που δε θυµατοποιεί, ούτε 

θυµατοποιείται, αποτελεί τους παρατηρητές του φαινοµένου. Ωστόσο η οµάδα αυτή 

δεν παραµένει αµµέτοχη.  

Υποστηρικτές του θύτη: Εκείνοι που βλέπουν θετικά την επιθετικότητα και 

ενδεχοµένως αρνητικά το σχολείο είναι πιθανό να ενθαρρύνουν τους θύτες για τις 

πράξεις τους και να παρουσιάζονται ως φίλοι ή βοηθοί τους. Σε περιστατικά 

θυµατοποίησης στέκονται γύρω απ’ τους θύτες και τα θύµατα, γελούν µε τις 

επιθετικές προσβολές και τάσσονται εναντίον του θύµατος. Η οµάδα αυτή των 

παρατηρητών αυξάνεται ως προς τα µέλη της καθώς οι µαθητές µεγαλώνουν. 

∆ιαφεντευτές: Κάποια άτοµα απ’ την οµάδα των παρατηρητών λειτουργούν ως 

διαφεντευτές της σύγκρουσης και επιδιώκουν να σταµατήσουν την πράξη 

υποστηρίζοντας τα θύµατα. Τα συγκεκριµένα άτοµα χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα 

αγαπητά από τους µαθητές. 

Οι πιο πολλοί χαρακτηρίζονται  αδιάφοροι παρατηρητές ως προς την επιθετική 

πράξη που εκτυλλίσεται µπροστά τους. Οι θύτες ενισχύονται από τη στάση τους 

καθώς την αδιαφορία την εκλαµβάνουν ως επικρότηση της πράξης τους (Berger, 

2007). 

 
Η οµάδα των συνοµιλήκων χαρακτηρίζεται ως ένα µικροσύστηµα µέσα στο οποίο ο 

µαθητής κοινωνικοποιείται και µαθαίνει να λύνει διαφορές και διαφωνίες που 

ενυπάρχουν στις σχέσεις. Το µικροσύστηµα αυτό περιλαµβάνει άτοµα τα οποία έχουν 

άµεση επαφή καθώς και αλληλεπιδράσεις µε άλλους (Dorothy et al., 2007). 

 
Ένας παράγοντας κινδύνου αναφορικά µε τη θυµατοποίηση αποτελεί η απόρριψη των 

συνοµηλίκων ενώ η αποδοχή απ΄ την οµάδα των συνοµηλίκων χαρακτηρίζεται ως 

προστατευτικός παράγοντας. Οι σχέσεις αυτές διαµορφώνουν  ένα κατάλληλο 

πλαίσιο για τη συναισθηµατική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών. Τα 

θύµατα του εκφοβισµού συχνά παρουσιάζονται ως µη δηµοφιλή, έχουν λίγους φίλους 

και δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν νέους. Συµπτώµατα όπως κοινωνική 

αποφευκτικότητα, κοινωνικές φοβίες και φτωχές κοινωνικές ικανότητες, καθιστούν 
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τους µικρούς µαθητές και τους εφήβους ιδιαίτερα ευπαθείς στη θυµατοποίηση 

(Rantaa & Kaltiala-Heinoa & Pelkonen & Marttunend,2009). 

 
Ερευνώντας την επιρροή του  ¨κοινωνικού δικτύου¨ υποστήριξης στα 

θυµατοποιηµένα άτοµα ο Ystgaard και οι συνεργάτες του (2008), βρήκαν ότι τα 

κορίτσια που δέχτηκαν τη βοήθεια των φίλων κατά τη διάρκεια της πράξης 

θυµατοποίησης αλλά και µετά, παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ως προς την 

αυτοεκτίµησή τους συγκρινόµενα µε τα κορίτσια που δεν είχαν βοηθηθεί. 

 
Η σχετική έρευνα επιβεβαιώνει την αξία των φιλικών σχέσεων  Ανάµεσα σε  208 

µαθητές-θύµατα ηλικίας 13-16, βρέθηκε ότι το 72% αυτών δε βρισκόταν στην 

κατηγορία των θυµάτων δύο χρόνια αργότερα και ο βασικότερος λόγος ήταν ότι 

απόκτησαν πιο καλούς και πιο υποστηρικτικούς φίλους (Berger, 2007). 
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1. 3 Γένος και συστηµατική θυµατοποίηση 
 

Μέσα στα σχολεία τα κορίτσια δράστες τείνουν να χρησιµοποιούν περισσότερο την 

έµµεση µορφή θυµατοποίησης όπως διάδοση φηµών και κοινωνικό αποκλεισµό. Τα 

αγόρια εµφανίζονται περισσότερο να σχετίζονται µε άµεσες επιθετικές προσβολές 

όπως φυσική βία και λεκτική βία (Monks et al., 2009). 

 

Στην έρευνα τους οι Carlyle & Steinman  (2007) βρήκαν πως τα αγόρια παρουσίαζαν 

υψηλότερα επίπεδα και στους δύο τύπους επιθετικότητας. Παροµοίως τα αγόρια 

είχαν περισσότερες πιθανότητες από τα κορίτσια να χαρακτηριστούν ως θύτες ή 

θύµατα. 

 

Σε µία άλλη έρευνα βρέθηκε ότι τα αγόρια στην εφηβική ηλικία βρίσκονταν σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο να θυµατοποιήσουν και να θυµατοποιηθούν ενώ τα µικρότερα 

αγόρια παρουσιάζονται πιο ευπαθή στο να θυµατοποιηθούν (Liang & Flisher & 

Lombardc, (2007).  

 

Σηµαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για την εµπλοκή ενός µαθητή τεσσάρων ετών 

στο φαινόµενο της θυµατοποίησης θεωρούνται: οι µικρές τάξεις, τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς και σχολεία που στηρίζουν τη λειτουργεία τους αποκλειστικά στην 

εφαρµογή αυστηρών κανόνων. Επίσης αν ένας µαθητής είναι αγόρι, αν η γενικότερη 

δραστηριότητα του να είναι ανάλογη του µέσου όρου και αν φοιτά σε  µικρό σχολείο 

ενδέχεται να βιώσει συµπεριφορές θυµατοποίησης. (Woods & Wolke, 2004). 

 

Σε µια έρευνα (Dao et. Al., 2006) αναφορικά µε τη σχέση ανάκλησης παρελθοντικών 

εµπειριών θυµατοποίησης και εσωτερικευµένων προβληµάτων,  βρέθηκε ότι οι τύποι 

της επιθετικότητας εξαρτώνται από το γένος ενώ η εκδήλωση άγχους και κατάθλιψης 

είναι το ίδιο πιθανή και στα δύο φύλα. Τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

ως προς τις εµπειρίες φυσικής επιθετικότητας και την πρόκληση βλάβης στην 

¨περιουσία¨  άλλων µαθητών αλλά σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα από τα κορίτσια 

ως προς τις εµπειρίες συναισθηµατικής επιθετικότητας. Στη συγκεκριµένη έρευνα 

βρέθηκε επίσης ότι τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να χαρακτηρίσουν τους εαυτούς τους 

ως πιο ευπαθείς σε πιθανές µορφές θυµατοποίησης. 
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Η έρευνα που έγινε ανάµεσα σε µηθητές γερµανικών σχολείων (Scheithauer & Hayer 

& Petermann &  Jugert, 2006)   µελέτησε τη συχνότητα στις αυτοαναφορές ως προς 

τους διάφορους τύπους θυµατοποίησης, το γένος και το βαθµό. Σηµαντικά 

περισσότερες αναφορές αγοριών εµφανίστηκαν να θυµατοποιούν άλλους ανεξάρτητα 

απ΄τους τύπους θυµατοποίησης και σηµαντικά περισσότερα αγόρια παρουσιάστηκαν 

ως θύτες/θύµατα.  

 

Οι αυτοαναφορές των µαθητών σε σχετική έρευνα παρουσίασαν µεγαλύτερα 

ποσοστά άµεσης θυµατοποίησης σε αγόρια µικρής ηλικίας και απ’ την πλευρά του 

θύτη και απ’ την πλευρά του θύµατος. Τα θύµατα του εκφοβισµού παρουσιάζονται να 

έχουν φτωχές φιλικές σχέσεις, να µην είναι δηµοφιλή ανάµεσα στους συνοµιλήκους, 

να µην αρέσκονται στα διαλλείµµατα και να βρίσκονται σε µια τάξη στην οποία 

πλειοψηφία αποτελούν τα αγόρια (Scheithauer & Hayer &  Petermann &  Jugert, 

2006). 
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1. 4 Εξηγώντας το φαινόµενο του συστηµατικού εκφοβισµού στο 
σχολείο 
 
Γνωστική θεωρία 
 
Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει βρεθεί ότι οι απόψεις των παιδιών 

σχετικά µε την αποδοχή της επιθετικότητας, σχετίζονται θετικά µε τις αυτοαναφορές 

τους ως προς την επιθετικότητα και το φαινόµενο του εκφοβισµού και της 

θυµατοποίησης µεταξύ των συνοµηλίκων. Αυτές οι απόψεις έχει βρεθεί ότι 

διαφοροποιούν τα παιδιά µε υψηλή επιθετικότητα από εκείνα µε χαµηλή και 

σκιαγραφούν απόψεις όπως ότι η επιθετικότητα βελτιώνει την αυτοεκτίµηση και το 

κοινωνικό προφίλ αυτού που την ασκεί, ότι τα θύµατα αξίζουν λόγω των πράξεων 

τους τη βία που δέχονται και ότι τα θύµατα δεν υποφέρουν από τη θυµατοποίηση που 

τους ασκείται (Vernberg & Jacobs,1999). 

 

Θεωρία του δεσµού 
 
Η συγκεκριµένη θεωρία υποθέτει ότι η ποιότητα του δεσµού που έχει αναπτυχθεί µε 

τους γονείς,  επηρεάζει την ανάπτυξη ενός εσωτερικού προτύπου λειτουργίας των 

σχέσεων. Το συγκεκριµένο πρότυπο επιδρά στον τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο 

σχετίζεται µε τους άλλους στη υπόλοιπη ζωή του. Ανασφαλής δεσµός µπορεί να 

οδηγήσει σε ατοµικιστικές στάσεις απέναντι στους άλλους µε υψηλά επίπεδα 

εχθρικότητας και επιθετικότητας. 

 

Κοινωνικοπολιτισµική θεωρία 
 
Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες εστιάζονται στην κατανόηση του συστήµατος στο 

οποίο λαµβάνει χώρα η συµπεριφορά θυµατοποίησης και όχι σε µεµονωµένους 

παράγοντες. Η κουλτούρα του σχολείου είναι αυτή που κρίνεται απαραίτητο να 

διαφοροποιηθεί για να µειωθεί το φαινόµενο του εκφοβισµού και όχι τα άτοµα που 

περιλαµβάνονται σ’ αυτό. Η θυµατοποίηση υφίσταται όταν επικρατούν σε ένα 

σχολείο αυταρχικοί κανόνες και αυστηρή ιεραρχία. Επίσης ενδέχεται άλλα µέλη της 

κοινότητας να ενισχύουν το φαινόµενο µε τις στάσεις τους απέναντι του. 

 

Θεωρία κοινωνικής µάθησης  
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Τα χαρακτηρηστικά της οικογένειας σχετίζονται µε την εµπλοκή των µαθητών στο 

φαινόµενο της σχολικής θυµατοποίησης και ο µαθητής τα ενσωµατώνει µέσω της 

κοινωνικής µάθησης. Η παρατήρηση συµβάλλει στην εκµάθηση της συµπεριφοράς 

θυµατοποίησης, όπως η δοκιµή διάφορων ρόλων και η ανατροφοδότηση.  

 

Κοινωνικογνωστική θεωρία 
 
Η κατανόηση του τρόπου που αναπτύσσεται η γνώση και η διαµόρφωση των 

κοινωνικών ικανοτήτων, επηρεάζει την εκδήλωση της επιθετικής συµπεριφοράς. 

Βασική συνιστώσα της συγκεκριµένης θεωρίας αποτελούν οι ατοµικές διαφορές. 

∆ιιαστρέβλωση ή παρανόηση των κοινωνικών πληροφοριών συνεπάγεται έναρξη της 

επιθετικότητας (Monks et al., 2009). 
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1. 5 Συνέπειες της συστηµατικής θυµατοποίησης 

Τα συµπτώµατα άγχους των µαθητών 
 

Η σχολική θυµατοποίηση χαρακτηρίζεται ως απειλή για την κοινωνική-ψυχολογική 

λειτουργία των παιδιών καθώς και για τις απόψεις τους αναφορικά µε το κλίµα του 

σχολείου. (O’Brennan & Bradshaw & Sawyer, 2009). Η συγκεκριµένη έρευνα έλαβε 

χώρα σε µαθητές δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων και είχε στόχο να µελετήσει τη 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε περιστατικά συχνής θυµατοποίησης και στην 

εκδήλωση επιθετικών προσβολών. Επίσης µελέτησε  στάσεις ως προς τις επιθετικές 

προσβολές, εσωτερικευµένα προβλήµατα και απόψεις αναφορικά µε το κλίµα του 

σχολείου. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι οι δράστες και τα θύµατα είχαν τα 

µεγαλύτερα ποσοστά ως προς την εµφάνιση εσωτερικευµένων προβληµάτων, 

προβληµάτων στις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους και αρνητικών απόψεων ως 

προς το σχολικό περιβάλλον.  

Και οι δύο εµπλεκόµενες στη θυµατοποίηση οµάδες παρουσίασαν σε παρόµοιο 

βαθµό πιθανότητα εκδήλωσης εσωτερικευµένων προβληµάτων συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου.Αυτό µπορεί να αποδωθεί στο γεγονός ότι και οι δράστες και τα 

θύµατα παρουσιάζουν φτωχές και ακατάλληλες ικανότητες αποτελεσµατικής 

διαχείρησης της επιθετικής συµπεριφοράς µε τους άλλους. 

Τα ευρήµατα έδειξαν επίσης διαφοροποίηση ως προς την οµάδα των δραστών και την 

οµάδα των θυµάτων.Οι µαθητές που παρουσιάζονται ως συχνοί δράστες και συχνοί 

δράστες/θύµατα φαίνεται να εκδηλώνουν επιθετική-παρορµητική συµπεριφορά και 

να συµφωνούν µε πράξεις αντεκδίκησης.Οι δράστες παρουσίασαν συναισθήµατα 

ανησυχίας και έντονου άγχους  ότι κάτι κακό µπορεί να συµβεί. 

Τα ευρήµατα για τα θύµατα, τα οποία παρουσίασαν υψηλά επίπεδα εσωτερικευµένων 

συµπτωµάτων, είναι παρόµοια µε  προηγούµενη  βιβλιογραφία, σύµφωνα µε την 

οποία η έκθεση των µαθητών στη θυµατοποίηση των συνοµιλήκων αποτελεί µεγάλο 

κίνδυνο για την εκδήλωση συµπτωµάτων άγχους και κατάθλιψης. 

Φάνηκε ακόµα µια ενδιαφέρουσα αυξητική τάση σύµφωνα µε την οποία η 

πιθανότητα παρουσίασης εσωτερικευµένων προβληµάτων των µαθητών που 

βρίσκονται στην οµάδα υψηλού κινδύνου αυξάνεται µε την ηλικία και οι 

δράστες/θύµατα έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης αυτών των 

προβληµάτων (O’Brennan & Bradshaw & Sawyer, 2009). 
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Η σχέση της έµµεσης µορφής θυµατοποίησης που εκδηλώνεται στην εφηβική ηλικία 

µε την εκδήλωση συµπτωµάτων κατάθλιψης και  κοινωνικού άγχους κατά την 

πρώιµη ενηλικίωση, επιβεβαιώθηκε από τους Dempsey και Storch (2008) 

ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η έµµεση µορφή 

θυµατοποίησης προκαλεί ψυχολογική δυσλειτουργία.  

 

Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η ανάκληση περιστατικών θυµατοποίησης συνδέεται µε την 

παρουσία καταθλιπτικών συµπτωµάτων και την ύπαρξη φόβου για αρνητικές κρίσεις 

από τους συνοµηλίκους. Τα θυµατοποιηµένα παιδιά φαίνεται να εσωτερικεύουν τις 

αρνητικές απόψεις και αυτό οδηγεί σε µεγαλύτερο στρες καθώς και σε αποφευκτική 

συµπεριφορά σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης στις οποίες ενυπάρχει ο κίνδυνος 

θυµατοποίησης. Σαν αποτέλεσµα της χειραγώγησης και του οστρακισµού από τους 

συνοµηλίκους, το θύµα ενδέχεται να περιορίσει τις πιθανότητες να δηµιουργήσει 

θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες και θα τον βοηθούσαν να διαχειριστεί το 

υπάρχον στρες (Dempsey & Storch, 2008). 

 

 Η παιδική επιθετικότητα έχει χαρακτηριστεί ως στρεσογόνο γεγονός ή συνθήκη που 

µπορεί να συνδυαστεί και να συµβάλλει στην αύξηση του κινδύνου για την εκδήλωση 

ψυχικών προβληµάτων. Η εµπλοκή στο φαινόµενο της θυµατοποίησης δεν µπορεί να 

ειδωθεί ανεξάρτητα από εµπειρίες επιθετικότητας και βίας που βιώνει ο µαθητής σε 

άλλα πλαίσια και οι οποίες συνδέονται µε τη σχολική βία. Μειονοτικές οµάδες, 

φτωχό κοινωνικό-οικονοµικό και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων, µονογονεικές 

οικογένειες, αποτελούν παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν ένα παιδί σε πρώιµη 

έκθεση του σε διάφορες άλλες µορφές θυµατοποίησης (Turnera & Finkelhorb & 

Ormrod, 2006). 

 

Αρκετά ψυχικά προβλήµατα στα παιδιά ως συνέπεια της θυµατοποίησης αναφέρουν 

άλλοι ερευνητές ανάµεσα στα οποία άγχος, κατάθλιψη, αντικοινωνικότητα, 

εχθρικότητα, θυµό, επιθετικότητα, σεξουαλικά συµπτώµατα και πρόθεση χρήσης 

ουσιών  (Gilbert et. al.,2009). 

 

Η έρευνα των Wienke Totura και Green και Karver και Gesten  (2008) σχετικά µε την 

αξιολόγηση των ψυχολογικών, συµπεριφορικών και ακαδηµαικών προεκτάσεων της 
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συµπεριφοράς θυµατοποίησης έδειξε ότι  τα θύµατα εµφάνισαν µεγαλύτερα επίπεδα 

ψυχολογικού στρες απ’ ότι οι δράστες. Οι µαθητές οι οποίοι αξιολογήθηκαν σύµφωνα 

µε τις δικές τους αναφορές ως θύµατα, εκδήλωσαν µεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης 

και άγχους ενώ οι µαθητές που αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε  τις αναφορές των 

δασκάλων τους ως θύµατα, παρουσίασαν µεγαλύτερα ποσοστά ψυχολογικού στρες. 

 

Στην κλίµακα µέτρησης του άγχους οι µαθητές που αυτοαξιολογήθηκαν ως θύµατα 

παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους απ’ ότι η οµάδα ελέγχου. 

Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι καµιά οµάδα µαθητών που 

αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε  τις αναφορές των δασκάλων τους δεν έδειξε ίδια ή 

µεγαλύτερα ποσοστά άγχους απ’ αυτή (Wienke Totura & Green & Karver & Gesten, 

2008). 

 

Η σχέση µεταξύ της εµπειρίας θυµατοποίησης που οι µαθητές έχουν βιώσει κατά το 

παρελθόν και της παρατήρησης του κινδύνου έκθεσης σε νέα περιστατικά 

θυµατοποίησης ερευνήθηκε από τον Dao και τους συνεργάτες του (2006).  

Γενικότερο αποτέλεσµα ήταν η εκδήλωση γενικού ψυχολογικού στρες.  

 

Μια άλλη έρευνα (Storch & Masia-Warner & Crisp & Klein, 2005) µελετά τη σχέση 

ανάµεσα στις δύο µορφές θυµατοποίησης (άµεση/έµµεση) µε την ύπαρξη κοινωνικού 

άγχους και κοινωνικής φοβίας σε ένα δείγµα εφήβων µαθητών. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η έµµεση µορφή θυµατοποίησης µπορεί να προβλέψει 

ένα χρόνο νωρίτερα συµπτώµατα κοινωνικής φοβίας αλλά όχι γενικευµένου 

κοινωνικού άγχους και αποφευκτικότητα. Η αύξηση των συµπτωµάτων κοινωνικού 

άγχους και  κοινωνικής φοβίας βρέθηκε επίσης να συµβάλλει στην περαιτέρω αύξηση 

συµπεριφορών θυµατοποίησης για την οµάδα των αγοριών. Τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν ότι τα συµπεριφορικά, γνωστικά, και φυσιολογικά 

συµπτώµατα της κοινωνικής φοβίας µπορεί να αποτελέσουν συνέπειες της 

επαναλαµβανόµενης έµµεσης θυµατοποίησης. 

Αλλαγές στα επίπεδα του κοινωνικού άγχους και στα συµπτώµατα της κοινωνικής 

φοβίας στα αγόρια σχετίζονται µε αλλαγές  στην έµµεση θυµατοποίηση αντίστοιχα. Η 

αυξηµένη ανησυχία για τη γνώµη των άλλων µπορεί να κάνει τους µαθητές 

εξαιρετικά ευάλωτους σε έµµεσες επιθέσεις συνοµηλίκων.  
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Σε µια έρευνα µε σκοπό την µελέτη της σχέσης της θυµατοποίησης στην ηλικία των 8 

ετών και την ύπαρξη συµπτωµάτων άγχους και κατάθλιψης στην ηλικία των 9 ετών, 

βρέθηκε ότι ποσοστό 30% όλων των µαθητών της έρευνας παρουσίασε συµπτώµατα  

κατάθλιψης και άγχους.  (Bond & Carlin & Thomas & Rubin & Patton, 2001).     

 

Για το συνολικό δείγµα µιας πρόσφατης έρευνας (2007) και συγκεκριµένα για τα 

κορίτσια, βρέθηκε ότι τα θύµατα και τα επιθετικά θύµατα είναι δύο φορές πιο πιθανό 

να παρουσιάσουν αυξανόµενα επίπεδα εσωτερικευµένων προβληµάτων, όπως άγχος 

και κατάθλιψη, συγκρινόµενα µε τις άλλες οµάδες που εµπλέκονται στο φαινόµενο 

του εκφοβισµού (Peskin & Tortolero & Markham & Addy & Baumler, 2007). 

 

Επίσης τα  κορίτσια που χαρακτηρίζονται ως θύµατα της έµµεσης µορφής 

θυµατοποίησης, βρέθηκε να παρουσιάζουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες 

πιθανότητες να εµφανίσουν κλινικής σηµαντικότητας  ψυχολογικά προβλήµατα  

συγκρινόµενα µε τα αγόρια (κορίτσια:15.49%,αγόρια:6.38%) 

(Woods & Done & Kalsi, 2008). 

 

Το στάτους των θυµάτων και των θυτών/θυµάτων  παρουσιάστηκε να συσχετίζεται 

µε την εκδήλωση εσωτερικευµένων συµπτωµάτων, όπως κατάθλιψη και άγχος 

κυρίως για τα κορίτσια (Fleschler et al., 2007). 

 

H θυµατοποίηση και η πρόκληση πόνου από τους συνοµηλίκους, αποτελεί µια 

τραυµατική εµπειρία για τα παιδιά µε πολλές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

συνέπειες. (Rosen & Milich & Harris, 2007). Η αναζήτηση της σχέσης των 

γνωστικών κοινωνικών σχηµάτων που διατηρούν τα θύµατα ως προς το φαινόµενο 

της θυµατοποίησης και της πιθανότητας οι απόψεις ως προς τη θυµατοποίηση να 

οδηγούν τα µεγάλης συχνότητας θυµατοποιηµένα παιδιά σε νέους κύκλους 

θυµατοποίησης και βίας, είχε τα εξής αποτελέσµατα: 

Τα θύµατα εµφανίζονται να αυτοαποκαλούνται ως θύµατα, να παρουσιάζονται  µε 

περισσότερο στρες και άγχος σε καταστάσεις που υπάρχει πιθανότητα 

θυµατοποίησης και να  εµφανίζουν δυσκολία ως προς τη διαχείρηση των σηµάτων 

εκφοβισµού. Εµφανίζονται σίγουροι ότι πρόκειται να αποτελέσουν στόχους 

θυµατοποίησης και διατηρούν υψηλά επίπεδα στρες. Μοιάζουν αδύναµοι να 

εφαρµόσουν αποτελεσµατικές στρατηγικές διαχείρησης περιπτώσεων θυµατοποίησης 
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και να ανταποκριθούν κατάλληλα στις απειλές και έτσι η πιθανότητα επανέκθεσης 

τους στη βία µεγαλώνει. Το στρες που βιώνουν στις συγκρουσιακές καταστάσεις 

είναι µάλλον αναγνωρίσιµο απ’ τους παρατηρητές και έτσι οι δράστες ενδέχεται να 

τους στοχοποιήσουν ξανά σε ένα νέο κύκλο βίας (Rosen & Milich & Harris, 2007). 

 

Η ερευνα των Abada και Hou και Ramc  (2008) αναφορικά µε τις συνέπειες της 

θυµατοποίησης σε αλλοδαπούς µαθητές έδειξε ότι αυτοί βιώνουν µεγαλύτερα επίπεδα 

άγχους, κατάθλιψης και παραβατικής συµπεριφοράς απ’ τους µαθητές που 

θεωρούνται γηγενείς.  

 

Στοιχεία από διάφορες έρευνες δείχνουν ότι η συχνή έκθεση των παιδιών στη 

θυµατοποίηση αυξάνει τα επίπεδα της ψυχοπαθολογίας. Η υπερδραστηριότητα, η 

έλλειψη προσοχής, το άγχος, τα συναισθηµατικά προβλήµατα, η έµµεση 

επιθετικότητα, τα προβλήµατα επικοινωνίας, η φυσική επιθετικότητα και η 

καταστροφή της περιουσίας του άλλου αποτελούν εκφάνσεις συναισθηµατικών και 

συµπεριφορικών προβληµάτων (Walsh & Mac Millan & Trocmι & Jamieson & 

Boyled, 2008). 
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1. 6 Αντιµετώπιση του φαινοµένου 
 
Προγράµµατα εκπαίδευσης  κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελούν βασικούς άξονες στις   

παρεµβάσεις που επιχειρούνται  και ενθαρρύνεται η χρήση τους ώστε να 

ενδυναµώσουν τους µαθητές οι οποίοι είναι θύµατα του φαινοµένου για πολλά 

χρόνια. Η έρευνα των Rosen και των συνεργατών του (2007), αναφορικά µε το ρόλο 

των γνωστικών σχηµάτων στην επιθετική συµπεριφορά καταδεικνύουν ότι µια 

αποκλειστικά συµπεριφοριστική προσέγγιση έχει αναφορά σε ένα µικρό µόνο µέρος 

των χρόνιων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα θύµατα καθώς δεν επηρεάζεται η 

γνωστική διαδικασία  που εµποδίζει την ικανότητα τους να αγνοήσουν τον εκφοβισµό 

και αποτελεσµατικά να εφαρµόσουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Στην ίδια 

έρευνα επισηµαίνεται η σπουδαιότητα των πολυδιάστατων παρεµβάσεων οι οποίες 

επικεντρώνονται σε γνωστικές, συναισθηµατικές δυσκολίες που οδηγούν σε 

ελλείµµατα στη συµπεριφορά. Οι παρεµβάσεις σε θύµατα του χρόνιου συστηµατικού 

εκφοβισµού είναι δυνατό να αποβούν πολύ αποτελεσµατικές εάν αυτές 

περιλαµβάνουν  γνωστικά και συναισθηµατικά στοιχεία. Τα χρόνια θύµατα µπορούν 

να ωφεληθούν από παρεµβάσεις που εστιάζονται στον έλεγχο της συναισθηµατικής 

διέγερσης, στην καλλιέργεια ικανοτήτων  µη-παθητικής ανταπόκρισης στις 

περιβαλλοντικές απειλές, στη χρήση αποτελεσµατικών στρατηγικών για την 

αντιµετώπιση των φόβων,  στην αναγνώριση των δυσλειτουργικών απόλυτων 

γνωστικών σχηµάτων, στην ανάπτυξη  αποτελεσµατικών ικανοτήτων επίλυσης 

προβληµάτων και στη γνωστική επανεκπαίδευση (Rosen & Milich & Harris, 2007). 

 
H κατεύθυνση που ακολουθούν πολλοί ερευνητές αναφορικά µε την αντιµετώπιση 

του φαινοµένου της θυµατοποίησης, συνίσταται σε παρεµβάσεις που αποσκοπούν 

στην πρόληψη της δυσλειτουργίας, πριν αυτή εµφανιστεί. Ως πρωτογενές περιβάλλον 

στο οποίο ένα παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε την επιθετική συµπεριφορά θεωρείται η 

οικογένεια. Το πρόγραµµα πρόληψης της επιθετικής συµπεριφοράς που προτείνουν ο 

MacMillan και οι συνεργάτες του, περιλαµβάνει γενικές και συγκεκριµένες 

προσεγγίσεις αναφορικά µε την αποφυγή της εκδήλωσης της επιθετικότητας, της 

επανάληψης αυτής και της αντιµετώπισης των αρνητικών αποτελεσµάτων της 

δυσλειτουργικής συµπεριφοράς (& Wathen & Barlow & Fergusson & Leventhal & 

Taussig, 2009). 

 



 23

Ο Murphy και οι συνεργάτες του (2007) τάσσονται υπέρ του να γίνεται διαχωρισµός 

µεταξύ θυµατοποίησης και πειράγµατος και να γίνεται διασαφήνιση της διαφοράς 

ανάµεσα σε αυτές τις δύο εµπειρίες. Προτείνει τεχνικές  ώστε να βοηθηθούν τα 

παιδιά να διαχειριστούν τις εµπειρίες της θυµατοποίησης στο σχολείο και σε άλλα 

περιβάλλοντα. Επίσης προτείνεται η διδασκαλία τεχνικών ώστε να καταφέρουν οι 

µαθητές να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν τη θυµατοποίηση. Έτσι ο 

µαθητής που θα έχει αναπτύξει ικανότητες ώστε να λύνει προβληµατικές καταστάσεις 

θα µπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικότερα στις λεκτικές ή σωµατικές 

προσβολές. 

Μια τεχνική που συµβάλλει στη διατήρηση της προσοχής και της ενεργοποίησης των 

µαθητών, είναι το παιχνίδι ρόλων,  Το παιχνίδι ρόλων έχει το πλεονέκτηµα να 

επιτρέπει στους µαθητές να δοκιµάσουν διάφορες αντιδράσεις αναφορικά µε ένα 

θέµα, σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να εξασκηθούν αναφορικά µ΄ αυτές µέχρι να 

κερδίσουν αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να καταστούν ικανοί να τις χρησιµοποιήσουν 

σε πραγµατικές καταστάσεις. ∆ραστηριότητες όπως «Ας κάνουµε µία ταινία» 

διατηρούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των µαθητών κατά το παιχνίδι ρόλων και 

επιτρέπουν στο µαθητή να δοκιµάσει πολλούς ρόλους και να αποφανθεί ύστερα ποιοι 

είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατικοί (Murphy & Yaruss  & Quesal,2007). 

 

Επιπλέον παρουσιάζεται η ανάγκη τα προγράµµατα παρέµβασης να παρέχουν 

εκπαίδευση ώστε να αναπτυχθεί η κοινωνική αποτελεσµατικότητα των παιδιών και 

ειδικότερα των κοριτσιών που βρίσκονται στην οµάδα υψηλού κινδύνου να 

θυµατοποιηθούν (Weaver & Borkowski & Thomas, 2008). 

 

Θεωρώντας το φαινόµενο της θυµατοποίησης σαν µία κοινωνική διαδικασία και 

αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η οµάδα των συνοµηλίκων 

κατά τη θυµατοποίηση άλλων ατόµων ή οµάδων στο χώρο του σχολείου, προτείνεται 

µια παρέµβαση προσαρµοσµένη στα δεδοµένα της αντίστοιχης  κάθε φορά σχολικής 

µονάδας, που εστιάζεται στις νόρµες της οµάδας και συγκεκριµένα στη διδασκαλία 

συνεργατικών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων διαχείρησης των συγκρούσεων. 

Επίσης προτείνεται η διεξαγωγή προγραµµάτων υποστήριξης των συνοµηλίκων, 

όπως τρόποι για τη δηµιουργία φιλίας και παρέµβασης σε προβληµατικές 

καταστάσεις. Τα προγράµµατα αυτά έχουν παρουσιάσει υψηλή αποτελεσµατικότητα  
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ως προς τη  µείωση του φαινοµένου της θυµατοποίησης στο σχολείο και την 

απόκτηση αποδεκτής συµπεριφοράς απέναντι στα θύµατα (Gini, 2006). 

 

Η διδασκαλία για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης στους µαθητές που παρατηρούν 

συνοµηλίκους τους να θυµατοποιούνται αποτελεί µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση 

για την πρόληψη και τη µείωση του φαινοµένου. Η έµφαση  στο γεγονός ότι τα 

κοινωνικά παιδιά πρέπει να είναι υποστηρικτικά στους µαθητές που βιώνουν ψυχική 

δυσφορία και πόνο, µπορεί να είναι καθοριστική σε τέτοιες προσπάθειες (Nickerson 

& Mele & Princiotta, 2008). Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από µια έρευνα 

σχετικά µε τη γενικότερη αξία της ενσυναίσθησης σύµφωνα µε τα οποία η 

καλλιέργεια  θετικών στάσεων και ενσυναίσθησης  αποτελούν προβλεπτικό 

παράγοντα αποδεκτής κοινωνικής συµπεριφοράς και προστατευτικό παράγοντα 

ενάντια στην αντικοινωνική µορφή επικοινωνίας (Rogstad & Rogers, 2008). 

 
O Glew και οι συνεργάτες του (2008) προτείνουν στους ερευνητές του φαινοµένου 

της θυµατοποίησης να εστιάσουν τις προσπάθειες τους ώστε να ευαισθητοποιήσουν 

τις αρχές της εκάστοτε σχολικής µονάδας αναφορικά µε τη σηµαντικότητα της 

εφαρµογής προσπαθειών παρέµβασης.  Η µεταξύ τους συνεργασία θα καθορίσει 

ποιες παρεµβάσεις λειτουργούν αποτελεσµατικότερα και σε  ποιους πληθυσµούς 

καθώς επίσης  ποια µέρη από επιτυχηµένα προγράµµατα παρέµβασης ταιριάζουν 

περισσότερο σε κάθε σχολικό πλαίσιο. Αρκετές τεχνικές αντιµετώπισης µπορούν να 

εφαρµοστούν ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές που θυµατοποιούνται από τους 

συνοµηλίκους τους. Συγκεκριµένες τεχνικές περιλαµβάνουν εκπαίδευση σε 

επικοδοµοιτικούς τρόπους  επίλυσης προβληµάτων ώστε να βοηθηθεί ο µαθητής να 

αναπτύξει κατάλληλες αντιδράσεις σε προβληµατικές καταστάσεις. 

 
Ο Wethington και οι συνεργάτες του (2008) αξιολόγησαν επτά τεχνικές παρεµβάσης 

ως προς την αποτελεσµατικότητά τους να µειώνουν τον ψυχικό πόνο σε παιδιά µε 

εσωτερικευµένα και εξωτερικευµένα προβλήµατα. Αυτές αναφέρονται στη γνωστική-

συµπεριφοριστική θεραπεία, στην οµαδική γνωστική-συµπεριφοριστική θεραπεία, 

στο παιχνίδι ρόλων, στη θεραπεία µέσω της τέχνης, στην ψυχοδυναµική θεραπεία, 

στη φαρµακολογική θεραπεία για παιδιά και εφήβους µε συµπτώµατα 

άγχους/κατάθλιψης και στη γενική ψυχολογική στήριξη ανεξάρτητα απ’ τα 

συµπτώµατα. Η αξιολόγηση έδειξε πως η ατοµική και οµαδική γνωστική-
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συµπεριφοριστική θεραπεία µπορεί να µειώσει τον ψυχικό πόνο σε παιδιά και 

εφήβους ενώ αµφίβολης αποτελεσµατικότητας κρίθηκαν οι υπόλοιπες θεραπείες για 

τη συγκεκριµένη έρευνα. 

 
Η αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος παρέµβασης εξαρτάται εκτός απ΄τα 

εσωτερικά στοιχεία καταλληλόλητας και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η συχνή 

αξιολόγησή του. Ερευνητικά δεδοµένα αναφορικά µε τις δραστηριότητες 

αξιολόγησης που υιοθετούν τα σχολεία στα οποία ήδη εφαρµόζονται προγράµµατα 

παρέµβασης έδειξαν ότι τα ¾ ενός δείγµατος 326 σχολείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχουν αξιολογήσει ποτέ τα προγράµµατα αυτά 

(Smith & Ryan & Cousins, 2007). 
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1. 7 Προγράµµατα παρέµβασης 
 
Αποτελεσµατικά προγράµµατα πρόληψης θεωρούνται εκείνα που βασίζονται στην 

πρώιµη παρέµβαση, στην εκπαίδευση των γονέων καθώς και σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα αναφορικά µε τις συνέπειες της σωµατικής και ψυχολογικής 

παρενόχλησης. 

 
Ο August και οι συνεργάτες του τάσσονται υπέρ της µοναδικότητας του ατόµου και 

ενστερνίζονται προγράµµατα παρέµβασης που προσαρµόζονται στην ιδιαιτερότητα 

της κάθε περίπτωσης. Οι προστατευτικοί και οι µη προστατευτικοί παράγοντες 

ποικίλουν ανάµεσα στα παιδιά που θεωρείται ότι βρίσκονται στην οµάδα υψηλού 

κινδύνου για την εκδήλωση δυσλειτουργικής συµπεριφοράς και για το λόγο αυτό 

προσαρµοστικές προσεγγίσεις παρέµβασης θεωρούνται και αποτελεσµατικότερες. Το 

Needs-based adaptive model και το Preference-based adaptive model 

χαρακτηρίζονται για την ευελιξία που παρουσιάζουν ως προς την εφαρµογή τους και 

την ουσιαστική συµβολή των εµπλεκοµένων µελών στο σχεδιασµό τους (August & 

Gewirtz & Realmuto, 2009). 

 
Ο σκοπός της έρευνας των Bauer και  Lozano και Rivara  (2007), ήταν η αξιολόγηση 

ως προς την αποτελεσµατικότητα του ευρέως διαδεδοµένου προγράµµατος πρόληψης 

της θυµατοποίησης, του Olweus Bullying Prevention Program. Το παραπάνω 

πρόγραµµα απαρτίζεται από τις ακόλουθες θεµατικές: 

Έλεγχος των µαθητών και καταγραφές περιστατικών µε τη µορφή πρωτοκόλου, 

συναντήσεις των µελών του προσωπικού του σχολείου και συζητήσεις µε στόχο την 

προσοχή στην εφαρµογή των τεχνικών πρόληψης του φαινοµένου, συναντήσεις µε 

ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, συγχρονισµός απόψεων του προσωπικού του 

σχολείου ως προς την τήρηση και την εφαρµογή κανόνων, εµπλοκή των γονέων, 

εµπλοκή των µαθητών, ανάδειξη προβληµατικών περιοχών στη συµπεριφορά 

µαθητών, εκπαίδευση προσωπικού σε ικανότητες διαχείρησης του φαινοµένου και 

καλλιέργεια ικανοτήτων ενσυναίσθησης, συζητήσεις εντός τάξεως και 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς τις συνέπειες της ύπαρξης του φαινοµένου. 

 Το παραπάνω πρόγραµµα πρόληψης της επιθετικότητας παρουσίασε θετικά 

αποτελέσµατα  σε µικρό βαθµό, τα οποία ποικίλουν ανάλογα µε το φύλο, την  

εθνικότητα, το βαθµό και το οικογενειακο περιβάλλον. Εντούτοις οι ίδιοι ερευνητές 
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ενθαρρύνουν τα σχολεία να µη σταµατήσουν να εφαρµόζουν το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα παρέµβασης το οποίο αποτελεί µια ολική παρέµβαση στη συνολική 

λειτουργία ενός σχολείου (Bauer &  Lozano & Rivara, 2007).  

 

Η έρευνα των Young & Boye & Nelsοn (2006) πρετείνει την εφαρµογή των 

προγραµµάτων Empower Program και Ophelia Project για την αντιµετώπιση της 

έµµεσης θυµατοποίησης. Το πρώτο πρόγραµµα βασίζεται στη διδασκαλία 

ικανοτήτων διαχείρησης του φαινοµένου και στην εγκαθίδρυση ικανοτήτων λήψης 

πρωτοβουλιών. Μια άποψη αυτού του προγράµµατος είναι ότι η βία υφίσταται όταν 

τα µέλη µιας κοινωνίας δρουν σύµφωνα µε την ύπαρξη συγκεκριµένων στερεοτύπων 

αναφορικά µε το φύλο. Λαµβάνεται υπόψην ο ρόλος των παρατηρητών της 

θυµατοποίησης και περιλαµβάνονται παρεµβάσεις αναφορικά µε τους µαθητές που 

έρχονται αντιµέτωποι µε το δίλληµµα να προσπαθήσουν να σταµατήσουν την 

επιθετική συµπεριφορά και να προκαλέσουν το θύτη ή να τον αγνοήσουν και 

συνεπακόλουθα να ενισχύσουν τη συµπεριφορά του θύτη. Το  πρόγραµµα Ophelia 

Project έχει σκοπό να δηµιουργήσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τα κορίτσια. 

Εστιάζεται στη δηµιουργία ενός θετικού σχολικού κλίµατος και καλεί τους γονείς να 

γίνουν µέλη της διαδικασίας αλλαγής που επιχειρείται. Περιλαµβάνονται ενότητες 

σχετικά µε την εκπαίδευση των γονέων αναφορικά µε τη φύση της  έµµεσης 

επιθετικότητας και τρόπους διαχείρησης της. Με τον τρόπο αυτό τους θέτει σε µια 

ενεργητικότερη θέση ώστε να αποθαρρύνουν τέτοιες συµπεριφορές και τους 

προτρέπει να συνεργαστούν µε τους υπόλοιπους γονείς για την καλλιέργεια 

εναλλακτικών αποδεκτών µορφών κοινωνικής συµπεριφοράς (Young & Boye & 

Nelsοn, 2006).  

 

Η έρευνα των Camodeca & Goossens, (2005) σχεδιάστηκε µε σκοπό να ερευνηθούν 

οι απόψεις των µαθητών σχετικά µε το ποιες παρεµβάσεις θεωρούν οι ίδιοι ως 

αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της θυµατοποίησης. 

Ζητήθηκε από τους µαθητές να φανταστούν τον εαυτό τους ως θύτη, ως θύµα και ως 

παρατηρητή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παρεµβάσεις που προτείνονται, 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ρόλο των µαθητών (θύτες, θύµατα, παρατηρητές). 

Οι θύτες παρουσίασαν σαν πιο αποτελεσµατικό τρόπο παρέµβασης την αντεκδίκηση. 

Οι διαφεντευτές, οι απλοί παρατηρητές, τα θύµατα και όσοι δεν εµπλέκονται στο 

φαινόµενο, προτίµησαν στρατηγικές που βασίζονται στην ειρηνική επίλυση των 
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συγκρουσιακών καταστάσεων µέσω του διαλόγου και της εµφατικής διεκδίκησης των 

δικαιωµάτων τους. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα προτείνουν τη διαφοροποίηση ως 

προς την εφαρµογή προγραµµάτων παρέµβασης ανάλογα µε το ρόλο του κάθε 

µαθητή στο φαινόµενο. Επί παραδείγµατι, οι θύτες, οι οποίοι θεωρούν τις πράξεις 

αντεκδίκησης αποτελεσµατικότερες για την αντιµετώπιση του φαινοµένου µπορούν 

να διδαχθούν µορφές συµπεριφοράς µη-επιθετικών αντιδράσεων, κοινωνικών 

δεξιοτήτων και τον τρόπο που µπορούν να διαχειριστούν διάφορες συγκρουσιακές 

καταστάσεις  (Camodeca & Goossens, 2005). 

 
Σε έναν πληθυσµό 2.597 µαθητών ηλικίας 10-18 ετών ερευνήθηκε η σχέση της 

έκθεσης τους σε ένα στρεσσογόνο γεγονός που προκαλεί ψυχική ένταση και στα 

επίπεδα του παρατηρούµενου στρες και των σωµατικών πόνων που εµφανίζονται. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλωθούν δύο συµπτώµατα 

απ’ την έκθεση σε στρεσσογόνο παράγοντα παρά ένα. Επι παραδείγµατι πονοκέφαλοι 

και κάποιος ασυνήθιστος πόνος είναι πιθανότερο να εµφανιστούν στα κορίτσια σαν 

αποτέλεσµα έντονης έκθεσης στο στρες (Alfvena & Östbergb & Hjernc, 2008). 
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1.8 Πρόγραµµα συµβουλευτικής 
 
Το KYS Youth Counselling Service αποτελεί ένα πρόγραµµα συµβουλευτικής 

παρέµβασης  µε βασικό στόχο την πρόληψη και την παροχή υπηρεσιών σε νέους που 

παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης επιθετικής συµπεριφοράς λόγω 

περιβαλλοντικών απειλών (οικογενειακών,κοινωνικών, οικονοµικών), στην ευρύτερη 

περιοχή της Ιρλανδίας. Αποτελεί ένα εξειδικευµένο και εύκολα εφαρµόσιµο 

πρόγραµµα συµβουλευτικών, εκπαιδευτικών και πληροφοριακών υπηρεσιών σε νέους 

(11-25 ετών), στις οικογένειες τους και στην ευρύτερη κοινωνία.  

Οι ερευνητές της δοµής και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος αναφέρουν 

ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µοντέλο για 

παρόµοιες προσεγγίσεις συµβουλευτικών υπηρεσιών και σε άλλα µέρη. Η εγγύτητα 

του ειδικά εκπαιδευµένου ως προς την άσκηση συµβουλευτικής  

µε τους νέους αποτελεί βασικό στοιχείο καθώς ο σύµβουλος παρευρίσκεται εντός της 

σχολικής µονάδας. Οι µαθητές µπορούν να συναντηθούν µαζί του οποιαδήποτε 

στιγµή ακόµα και κατά την ώρα του µαθήµατος και δε χρειάζεται να σπαταλήσουν 

χρόνο οι ίδιοι και οι γονείς τους για να τον συναντήσουν εκτός σχολείου. Η ελευθερία 

που παρέχει το συγκεκριµένο πρόγραµµα θεωρείται πολύ σηµαντική και η 

ανατροφοδότηση που παρουσιάζουν οι µαθητές παρουσιάζεται αξιοσηµείωτη. Η 

εξοικείωση των µαθητών µε τις παροχές υπηρεσιών του συµβούλου εντός σχολείου 

τους διευκολύνει να εκφραστούν και αντιπαρέρχεται την πιθανότητα στιγµατισµού 

από τους συνοµηλίκους. 

Τα πλεονεκτήµατα της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών θεωρούνται πολύ 

σηµαντικά και η ψυχολογική στήριξη των παιδιών λειτουργεί προληπτικά και 

προστατευτικά (Lalor & O’Dwyer & McCranna, 2006).  
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1. 9 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη θυµατοποίηση 
 

Σε µια πρόσφατη µελέτη των Kochenderfer-Ladd και Pelletier (2008), ερευνήθηκε ο 

τρόπος µε τον οποίο οι απόψεις που  διατηρούν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά µε τη 

θυµατοποίηση επηρεάζουν τη στάση τους και την παρέµβαση τους στο φαινόµενο. 

Τα ευρήµατα υποστηρίζουν πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν 

σηµαντικές ενδείξεις σχετικά µε τον τρόπο παρέµβασης που θα υιοθετήσουν σε  

αλληλεπιδράσεις θυµατοποίησης και των τεχνικών που θα εφαρµόσουν ώστε να 

διαχειριστούν το φαινόµενο µέσα στην τάξη. Αυτές αναφέρονται σε παθητικές ως 

προς το φαινόµενο απόψεις, απόψεις που κάνουν λόγο για φυσιολογική, κανονική 

συµπεριφορά  καθώς επίσης και αποφευκτικές απόψεις.  

 

 Παθητικές απόψεις υποστηρίζουν πως αν οι µαθητές θέλουν να προστατεύσουν τον 

εαυτό τους δε θα γίνονται πια θύµατα του φαινοµένου. Τέτοιες απόψεις επηρεάζουν 

τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών ώστε δεν παρεµβαίνουν άµεσα αλλά προτιµούν να 

αφήνουν τους µαθητές να επιλύσουν µόνοι τους τη συγκρουσιακή κατάσταση. Οι 

παθητικές απόψεις των εκπαιδευτικών µπορούν να συνδυαστούν µε στρατηγικές 

διαχείρησης του φαινοµένου όπως παρότρυνση των θυτών και θυµάτων να λύσουν 

µόνοι τους την προβληµατική κατάσταση  (independent coping) ενώ συµβουλεύον τα 

θύµατα να αναφέρουν τα περιστατικά θυµατοποίησης και να γίνονται πιο ενεργητικά 

(advocate assertion) (Kochenderfer-Ladd και Pelletier, 2008). 

 

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι η συµπεριφορά θυµατοποίησης που 

εκδηλώνουν κάποιοι µαθητές εντάσσεται στα πλαίσια της κανονικής συµπεριφοράς 

είναι λιγότερο πιθανό να αντιµετωπίσουν τις πράξεις της επιθετικότητας. Επιπλέον 

επειδή οι θετικές απόψεις υποθέτουν πως δεν υπάρχει κάτι επιλείψηµο, δεν υιοθετούν 

τη στάση σχετικά µε την αναγκαιότητα παρέµβασης. Τέτοιες στάσεις θεωρείται ότι 

όχι µόνο δε συµβάλλουν στη µείωση της θυµατοποίησης αλλά επιπλέον 

ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες να εµπλέξουν στη διαδικασία αντιµετώπισης τους 

γονείς. Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι η επιθετικότητα αποτελεί µέρος της 

κανονικής/φυσιολογικής συµπεριφοράς αντιδρούν παθητικά σε ανάλογες 

περιπτώσεις, όπως παρότρυνση των θυµάτων να αγνοούν τη δυσλειτουργική οµάδα 
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µαθητών ή παρότρυνση αποστασιοποίησης εξ’ αφορµής της άποψης ότι οι µαθητές 

θα τα βρουν µεταξύ τους. 

 

Oι Idsoe και Solli και Cosmovici (2008) υποστηρίζουν ότι ο δεσµός που 

αναπτύσσεται µεταξύ µαθητή-εκπαιδευτικού ασκεί καθοριστική επιρροή στη 

συµπεριφορά του πρώτου και ο δεσµός αυτός προστίθεται στα εσωτερικευµένα  

πρότυπα σχέσεων του µαθητή µε τις διάφορες διακυµάνσεις και τροποποιήσεις που 

αυτή η σχέση συνεπάγεται. Μια αισθητή αλλαγή στη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού 

απέναντι στο µαθητή συνεπάγεται διαφοροποίηση στη σχέση τους αλλά και στις 

σχέσεις των µαθητών µεταξύ τους. Στην έρευνα τους βρέθηκε ότι ο µαθητής 

εσωτερικεύει το πρότυπο αυτής της σχέσης και ότι υπάρχει συσχέτιση µε τη 

συµπεριφορά θυµατοποίησης.  

 

Κάποιοι ερευνητές προτείνουν πως ένα σχολικό πρόγραµµα ολικής παρέµβασης µε 

άξονα τον εκπαιδευτικό της τάξης, το οποίο δε θα εστιάζεται στα παιδιά µε 

αποκλείνουσα συµπεριφορά µόνο αλλά θα έχει γενικές προεκτάσεις, µειώνει την 

επιθετικότητα και βελτιώνει τη συµπεριφορά των µαθητών µέσα στην τάξη. 

Ερευνητικά δεδοµένα αναφέρουν ότι τα προγράµµατα παρέµβασης τα οποία 

διαµεσολαβούνται από τον εκπαιδευτικό θεωρούνται αποτελεσµατικότερα από αυτά 

που διαµεσολαβούνται από ειδικούς, ερευνητές και άλλους ενήλικες. Ένα πρόγραµµα 

το οποίο δεν εστιάζεται στα επιθετικά παιδιά αλλά γενικότερα στο φάσµα των 

κοινωνικών σχέσεων, έχει σηµαντικά αποτελέσµατα µε θεωρητική και πρακτική 

σηµασία (Fonagy et al., 2009). 

 

Η έκθεση των µαθητών στη βία και σε επικίνδυνες πράξεις βρέθηκε επίσης να 

σχετίζεται θετικά µε αρνητικές απόψεις των µαθητών για το κλίµα του σχολείου στο 

οποίο φοιτούν καθώς επίσης και µε την αµφίβολη ποιότητα των σχέσεων που 

διατηρούν µε τους δασκάλους τους.  (Bacchini & Esposito & Affuso, 2009). 

 

Οι εκπαιδευτικοί όπως και οι γονείς κρίνεται απαραίτητο να ενισχύουν την ανάπτυξη 

αυτονοµίας των µαθητών τους. Στο σχολικό πλαίσιο και ειδικότερα στη σχολική τάξη 

η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε την καλλιέργεια των δυνατοτήτων τους για 

ενεργή συµµετοχή κατά τη λήψη αποφάσεων, για την απόφαση κατάλληλων 

επιλογών καθώς και για τη δυνατότητα  αυτοδιαχείρισης. Όταν δεν επιδιώκεται η 
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καλλιέργεια της υγιούς ψυχολογικής αυτονοµίας των µαθητών ενισχύεται το 

φαινόµενο της θυµατοποίησης ειδικότερα για τα αγόρια (Idsoe & Solli & Cosmovici, 

2008).Οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί σύµβουλοι παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη 

συχνότητα επαφών µε τα παιδιά συγκριτικά µε όλους τους άλλους εξειδικευµένους 

ως προς την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης φορείς. Βρίσκονται σε θέση να 

παρατηρήσουν τις αλλαγές  στη συµπεριφορά των παιδιών και την έκθεση τους σε 

στρεσογόνους παράγοντες. Μπορούν να κάνουν συγκρίσεις µε σταθµισµένες νόρµες 

συνοµιλήκων και µπορούν να είναι διαθέσιµοι για κάθε παιδί που θέλει να 

εξωτερικεύσει τη δυσφορία του. Έχει παρατηρηθεί ότι µόνο το 30-37% περιπτώσεων 

παιδιών µε δυσλειτουργία έχει αναφερθεί σε αρµόδιες αρχές παρόλο που γίνονται 

συχνότερες αναφορές για συγκεκριµένα περιστατικά εντός σχολείου. Οι λόγοι για 

τους οποίους οι συγκεκριµένοι σχολικοί παράγοντες  δεν αναφέρουν τις περιπτώσεις 

αυτές περιλαµβάνουν την ανεπαρκή εκπαίδευση και την περιορισµένη γνώση τους 

αναφορικά µε τα σηµάδια της παιδικής δυσλειτουργίας ή έλλειψη γνώσης των 

διαδικασιών παρατήρησης. Επίσης πιθανοί λόγοι είναι ο φόβος της διάσπασης της 

σχέσης εκπαιδευτικού-µαθητή, ή γονέα-µαθητή και η έλλειψη βοήθειας από άλλα 

µέλη του προσωπικού του σχολείου (Gilbert et al.,(2009). 

 

Tα ευρήµατα της έρευνας του Ystgaard και των συνεργατών του αναφορικά µε 

εφήβους που λαµβάνουν βοήθεια και εφήβους των οποίων η δυσλειτουργία δεν 

αντιµετωπίζεται, βρέθηκε ότι υπάρχει ένας ¨κρυµµένος πληθυσµός¨ αγχωµένων 

µαθητών, µερικοί εκ των οποίων ενδέχεται να έχουν σοβαρά ψυχικά προβλήµατα 

εξαιτίας της επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησής τους (Ystgaard et al., 2008).  

 

Όταν ερευνήθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών (2006) αναφορικά µε το 

φαιονόµενο της θυµατοποίησης και τις µορφές που αυτό µπορεί να πάρει, βρέθηκε 

ότι αυτοί θεωρούν την έµµεση µορφή θυµατοποίησης λιγότερο σοβαρή ως προς τις 

συνέπειες της στα θύµατα.Παρουσίασαν χαµηλά ποσοστά ενσυναίσθησης ως προς τα 

θύµατα αυτά, µικρή πιθανότητα παρέµβασης καθώς επίσης µικρή πιθανότητα να 

εφαρµόσουν αρκετές απ’ τις τεχνικές που θα εφάρµοζαν κατά την ύπαρξη 

περιστατικών άµεσης επιθετικότητας και βίας. Τα αποτελέσµατα αυτά θεωρήθηκαν 

αρκετά ανησυχητικά καθώς οι συνέπειες που παρατηρούνται στα θύµατα της έµµεσης 

θυµατοποίησης αλλά και στους θύτες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και προκαλούν 

δυσλειτουργία άµεση αλλά και µακροπρόθεσµη ( Bauman & Del Rio, 2006). 
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Λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση ως προς την προσοχή που επιδεικνύουν οι 

εκπαιδευτικοί σε ανάλογα φαινόµενα, τη γνώση τους ως προς την κοινωνικά µη 

αποδεκτή συµπεριφορά και την προθυµία τους να παρουσιάσουν  αξιόπιστες 

αναφορές προτείνεται η εκπαίδευση των δασκάλων σχετικά µε τις συµπεριφορές που 

κρίνεται απαραίτητο να παρατηρούνται.  Η έµµεση µορφή θυµατοποίησης όταν έχει 

τη µορφή της διάδοσης φηµών ή του έµµεσου πειράγµατος είναι πιθανόν να 

παραβλεφτεί από τους εκπαιδευτικούς και οι µαθητές που υπόκεινται συστηµατικά σε 

έµµεσες πράξεις θυµατοποίησης να µην κινητοποιούν τη διάθεση παρέµβασης των 

δασκάλων τους (Griffin & Gross, 2004).  

 

Η θυµατοποίηση των άλλων λειτουργεί ως αυτοενισχυτής για το θύτη στην 

περίπτωση που καθοδηγεί την οµάδα και απολαµβάνει αίγλη και έτσι 

αυτοεπιβεβαιώνεται ως προς τη συµπεριφορά που επιδεικνύει. Χωρίς παρέµβαση οι 

θύτες είναι πιθανόν να συνεχίσουν τη αποκλείνουσα αυτή συµπεριφορά και να 

οδηγηθούν σε παραβατικότητα κατά την εφηβεία και την ενήλική τους ζωή. (Sijtsema 

& Veenstra1 & Lindenberg & Salmivalli, 2009). Για την επιτυχία των προσπαθειών 

παρέµβασης προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να δώσουν έµφαση στην αναθεώρηση 

της άποψης σύµφωνα µε την οποία οι µαθητές εµπλέκονται στο φαινόµενο της 

θυµατοποίησης µε απώτερο σκοπό την απόκτηση φήµης και κύρους µεταξύ των 

συνοµιλήκων. Κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να αποδυναµώσουν τέτοιες 

απόψεις γνωστοποιώντας στους µαθητές τους ότι αποτελούν ανεπιθύµητες ενέργειες 

στο σχολικό περιβάλλον. Τα σχολεία και οι δάσκαλοι µπορούν να καθορίσουν 

διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές µπορούν να ικανοποιήσουν αυτή 

την επιθυµία τους, όπως αθλητικές δραστηριότητες και εργασία σε οµάδες.  

 
Η άµµεση ή έµµεση θυµατοποίηση που ασκείται από µέλη του προσωπικού του 

σχολείου αυξάνει το στρες και το άγχος των µαθητών και δηµιουργεί εντονότερο 

κλίµα ανασφάλειας στους µαθητές (Khoury-Kassabri & Astor & Benbenishty, 2008). 

 
Σχολοκοί παράγοντες που σχετίζονται µε τη µεγαλύτερη ασφάλεια των µαθητών και 

µείωση του φαινοµένου της θυµατοποίησης αποτελούν µια υποστηρηκτική οµάδα 

συνοµηλίκων, η διαθέσιµη στήριξη του προσωπικού του σχολείου και τα 
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προγράµµατα παρέµβασης κατά της επιθετικότητας (Goodenow & Szalacha & 

Westheimer, 2006). 
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2. Στόχος της Έρευνας 
 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο ο 

σχολικός εκφοβισµός µπορεί να προβλέψει την εκδήλωση συµπτωµάτων άγχους των 

µαθητών. 

 

 Συγκεκριµένα µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε το κατά πόσο οι διαστάσεις της άµεσης 

και έµµεσης µορφής θυµατοποίησης ευθύνονται για την εκδήλωση συµπτωµάτων 

άγχους στους µαθητές που παρουσιάζονται ως θύτες, ως θύµατα και ως παρατηρητές. 

 

Κεντρική ερευνητική υπόθεση είναι ότι οι µαθητές που εµπλέκονται στο φαινόµενο 

του σχολικού εκφοβισµού παρουσιάζουν µεγαλύτερα επίπεδα άγχους από τους 

µαθητές που εµφανίζονται αµέτοχοι στην πράξη θυµατοποίησης. 

 

Υποθέτουµε επίσης ότι τα άτοµα που παρουσιάζονται ως θύµατα εµφανίζουν 

µεγαλύτερα επίπεδα άγχους απ΄ ότι τα άτοµα που ανήκουν στην οµάδα των θυτών ή 

των παρατηρητών. 

  

Υποθέτουµε ότι τα αγόρια εµπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά άµεσης 

θυµατοποίησης ενώ τα κορίτσια  υιοθετούν συχνότερα συµπεριφορές άµεσης 

θυµατοποίησης.. 

 

Στην έρευνα θα διερευνηθεί και ο ρόλος των στάσεων και των πεποιθήσεων 

αναφορικά µε την επιθετική συµπεριφορά, µε το γενικότερο κλίµα του σχολείου και 

τα επίπεδα άγχους. 
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2. 1 Μεθοδολογία 
 

 2.1 α. ∆είγµα 
 
Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 200 άτοµα, εκ των οποίων 101 (51,5%) ήταν 

κορίτσια και 95 (48,5%) ήταν αγόρια. Το δείγµα περιλαµβάνει 100 (50,8%) µαθητές 

της E’ και 97 (49,2%) της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού (συνολικά 3 (1,5%) µαθητές δεν 

σηµείωσαν τα εν λόγω δηµογραφικά στοιχεία αλλά συνέχισαν κανονικά τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων). Οι µαθητές προέρχονται από έξι διαφορετικά 

δηµοτικά σχολεία του Νοµού Ρεθύµνης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι 

συνδυαστικές συχνότητες ανάµεσα στο φύλο των µαθητών και της τάξης φοίτησής 

τους.  

 

 Πίνακας 1. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των µαθητών ως προς το 

φύλο και την τάξη τους.  

 

 Τάξη   

Φύλο Ε’ Τάξη ΣΤ’ Τάξη Σύνολο 
 ƒ % ƒ % ƒ % 

Αγόρια 51  54,3 43 45,7  94  48,7 

Κορίτσια 48  48,5  51 51,5   99 51,3 

Σύνολο 99 51,3 94 48,7 193 100 

 

 

Όσο αφορά τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους, το 62,8% (125) των µαθητών  ζουν σε 

πόλη,  το 13,6% (27) ζουν σε κωµόπολη και το 23,6% (47) ζουν σε χωριό. 

  

Ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας των παιδιών, ακολουθεί ο 

πίνακας 2, όπου παρουσιάζονται οι κατανοµές ανάλογα µε το εάν είναι απόφοιτοι-ες 

∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου ή ΑΕΙ-ΤΕΙ.    
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Πίνακας 2. Κατανοµή των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης της µητέρας και του πατέρα. 

 

       Μητέρα     Πατέρας  Επίπεδο Εκπαίδευσης 
ƒ % ƒ %  

 

∆ηµοτικό,  
Γυµνάσιο 
Λύκειο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

16 9,1 
24 13,7 
64 36,6 
71          40,6 

24       14 
42       24,4 
46       26,7 
60       34,9 

  

 
 

 

 

2. 1 β. Μέσα συλλογής δεδοµένων 
 
Η µέθοδος διερεύνησης που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα έρευνα, όπως 

αναφέραµε και παραπάνω, ήταν η διανοµή και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Το 

ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε τις αρχικές ερωτήσεις που αφορούν ηλικία, φύλο, 

τόπο κατοικίας κλπ, αλλά και τρία ψυχοµετρικά εργαλεία. Παρουσιάζονται στην 

συνέχεια µε βάση την σειρά χορήγησής τους κατά την ερευνητική διαδικασία.  

 

Το πρώτο ψυχοµετρικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το για «Ερωτηµατολόγιο 

Βιωµάτων µε τους Συνοµηλίκους» (“Peer Experiences Questionnaire - PEQ”) του 

Vernberg (1999) (µτφρ. – προσαρµογή Κουρκούτας & Γιοβαζολιάς, 2007). Τα παιδιά 

καλούνταν να απαντήσουν µε την χρήση κλιµάκων Likert (1 έως 5) σε ερωτήσεις του 

τύπου «ένας µαθητής σε πείραξε µε κακόβουλο τρόπο», « κυνήγησα µια µαθήτρια 

προσπαθώντας να της κάνω κακό». Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ουσιαστικά 4 

τµήµατα ερωτήσεων που αφορούν: την έκθεση παιδιών σε συµπεριφορές εκφοβισµού 

(µέρος 1), την διάπραξη τέτοιων συµπεριφορών σε άλλα παιδιά (µέρος 2), το πώς 

αισθάνονται όταν παρίστανται ως θεατές σε καταστάσεις παρενόχλησης (µέρος 3)  

και ποιες είναι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις τους σχετικά µε τις επιθετικές 

συµπεριφορές (µέρος 4), Η αξιοπιστία των υποκλιµάκων είναι αρκετά ικανοποιητική 

και κυµαίνεται από 0,61 έως 0,82 (Πίνακας 3).  
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Για τη µέτρηση του άγχους χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα RCMAS (Revised 

Children’s Manifest Anxiety Scale). Σύµφωνα µε τον Cole (2000) και Varela και 

συνεργάτες (2006), η κλίµακα περιλάµβανε 28 ερωτήσεις οι οποίες µετρούσαν τρεις 

διαφορετικές διαστάσεις: την κοινωνική αποξένωση, την υπερευαισθησία και 

ψυχολογικές ανησυχίες. Αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις του δείγµατος ήταν «Νιώθω 

µόνος ακόµη και όταν υπάρχει κόσµος τριγύρω µου» (κοινωνική αποξένωση), 

«Πληγώνοµαι» (υπερευαισθησία) και « Ανησυχώ για πολλά πράγµατα» (ψυχολογικές 

ανησυχίες). Ο δείκτης αξιοπιστίας του συνολικου µέσου όρου της κλίµακας  ήταν 

0,90. 

 

 

 

2. 1 γ. ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 
 

Η έρευνά µας βασίστηκε στην συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από παιδιά της Ε΄ και 

της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Η µέθοδος των ερωτηµατολογίων επιλέχθηκε 

λόγω των ευκολιών που παρουσιάζει τόσο ως προς την συλλογή , όσο και ως προς 

την ανάλυση των δεδοµένων, αλλά και λόγω της επιθυµίας συλλογής όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερου δείγµατος σε ένα ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

 

Τα ερωτηµατολόγια δίνονταν στα παιδιά µε την ίδια σειρά και η συµπλήρωσή τους 

γινόταν παρουσία του ερευνητή και διήρκεσε περίπου 25 λεπτά. 

 

Στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου δίνονται κάποιες επεξηγήσεις για τον 

σκοπό και την διαδικασία της έρευνας και στην δεύτερη εµφανίζονται ερωτήσεις που 

αφορούν κάποια βασικά κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η 

τάξη, ο τόπος µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων.  

 

Οι οδηγίες που δόθηκαν από τον ερευνητή ως προς τον τρόπο συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων, ήταν ίδιες προς όλους τους µαθητές. ∆εν ήταν λίγες οι φορές 

βέβαια που ζητήθηκαν επεξηγήσεις σε κάποια ερωτήµατα. Τονιζόταν από την αρχή 

πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις (όπως αναφερόταν και στην πρώτη 

σελίδα του ερωτηµατολογίου), και πως η συµµετοχή των παιδιών θα είναι ανώνυµη 
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και προαιρετική. ∆εν δόθηκαν κίνητρα για την συµµετοχή στην έρευνα (π.χ. 

χρηµατικές αποζηµιώσεις), παρά µόνο προφορικές ευχαριστίες τόσο στα παιδιά που 

συµµετείχαν στην έρευνα, όσο και στους δασκάλους και τον διευθυντή των σχολείων 

για την συµµετοχή τους και τον χρόνο τους 

 

Ο διευθυντής του κάθε σχολείου και οι υπεύθυνοι δάσκαλοι είχαν ενηµερωθεί εκ των 

προτέρων για την πραγµατοποίηση της έρευνας, τον σκοπό και τις προϋποθέσεις της, 

καθώς επίσης και για την ταυτότητα των ερευνητών. Επίσης, είχε ζητηθεί και η 

έγκριση των γονέων για να συµµετέχουν τα παιδιά τους στην έρευνα λίγες µέρες πριν 

την χορήγηση των ερωτηµατολογίων. Είχε προηγηθεί η έγκριση της έρευνας από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 

 Μετά από την συλλογή, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µε την 

χρήση του προγράµµατος SPSS (Statistical Package for Social Sciences) στο τµήµα 

Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ρέθυµνο).  
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3.  Αποτελέσµατα 
 

3.1 Μέσοι όροι του συνολικού δείγµατος. 
 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι αξιοπιστίες για τα τµήµατα του 

«Ερωτηµατολογίου Βιωµάτων µε τους Συνοµηλίκους» (“Peer Experiences 

Questionnaire - PEQ”) που αφορούν την θυµατοποίηση και την εµφάνιση 

συµπεριφορών παρενόχλησης/εκφοβισµού.  

 

Πίνακας 3. ∆είκτες αξιοπιστίας, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των υποκλιµάκων 

για το «Ερωτηµατολόγιο Βιωµάτων µε τους Συνοµηλίκους». 

 

PEG Items Cronbach a M.O T.A 

Θυµατοποίηση Εαυτού (VS) 9 items 0,81 1,78 0,69 

Θυµατοποίηση Άλλων (VO) 9 items 0,81 1,41 0,52 

Αντιδράσεις Ενηλίκων (3) 5 items 0,70 2,95 0,70 

Συµπάσχων Παριστάµενος 

(3) 

5 items 0,82 3,07 0,78 

Επιθετικός Παριστάµενος 

(3) 

5 items 0,78 1,36 0,57 

Θύµα Παριστάµενος (3) 5 items 0,61 1,98 0,69 

Στάσεις και Αντιλήψεις (4) 13 items 0,78 1,68 0,54 

 

Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι αξιοπιστία του συνολικού µέσου 

όρου για την Κλίµακα άγχους RCMAS. 

 

 

Πίνακας 4. ∆είκτες αξιοπιστίας, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του  RCMAS 

 

 Items Cronbach’s a M.O T.A 

RCMAS 28 items 0,90 2,08 0,33 
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3.2  Εµφάνιση του Φαινοµένου του Εκφοβισµού  
 

 

Στον πίνακα 5 φαίνεται η κατανοµή της συχνότητας εµφάνισης του φαινοµένου ως 

προς το φύλο αλλά και στο συνολικό δείγµα. Σύµφωνα µε το χ2 κριτήριο, η 

ταξινόµηση των µαθητών στις διαφορετικές οµάδες (θύµατα, δράστες, κ.ο.κ.) 

διαφέρει ως προς το φύλο χ2 (3, n=196)= 7,84, p<0,05. Το µεγαλύτερο ποσοστό και 

στα αγόρια και στα κορίτσια βρίσκεται στην οµάδα «ούτε δράστες/θύµατα». Επίσης, 

ιδιαίτερα αυξηµένα είναι τα ποσοστά και για την οµάδα των θυµάτων. Για τα αγόρια 

το 22,1% θυµατοποιείται συχνά και το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια του 

δείγµατός µας είναι το 23,8%.  
 
 
 
Πίνακας 5. Κατανοµή της εµφάνισης του εκφοβισµού ως προς το φύλο. 
 
                        Φύλο 

 Αγόρια Κορίτσια Συνολικό ∆είγµα 
      

ƒ 
   %      

ƒ 
    %       

ƒ 
       
% 

∆ράστες 
Θύµατα 
∆ράστες και Θύµατα 
Ούτε δράστες/θύµατα 

     8 
   21 
   10 
   56 

  8,4 
22,1 
10,5 
58,9 

      3 
    24 
      3 
    71 

     3,0 
   23,8 
     3,0 
   70,3 

    11  
    45 
    13 
  127 

       2,7 
     16,2 
       7,8 
     73,3 
 

 
 

Στη συνέχεια διασταυρώσαµε τα επίπεδα της µεταβλητής «θυµατοποίησης του 

εαυτού» µε τα επίπεδα της µεταβλητής των «θυµατοποίηση των άλλων». Ύστερα από 

υπολογισµό του χ2 διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές µεταξύ των οµάδων είναι 

στατιστικώς σηµαντικές, χ2 (1, n=200)= 9,65 p<0,01. Από τον πίνακα 6 βλέπουµε ότι 

η πλειοψηφία του δείγµατος παρουσιάζει χαµηλή θυµατοποίηση και χαµηλό 

εκφοβισµό (ως δράστης) ταυτόχρονα, γεγονός που δηλώνει ότι είναι «ούτε δράστες  

ούτε θύµατα».  

 

Χαµηλή θυµατοποίηση και υψηλό εκφοβισµό παρουσιάζουν 11 µαθητές, το 7,8 % 

του συνόλου που τους εντάσσει στην κατηγορία των «δραστών». Ακόµη, 45 µαθητές 

παρουσιάζουν υψηλή θυµατοποίηση και χαµηλή εµφάνιση εκφοβισµού προς άλλους 

µαθητές (ως δράστες) και ανήκουν στην οµάδα των «θυµάτων». Τέλος, 14 µόνο 
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άτοµα, δηλώνουν ταυτόχρονα υψηλή θυµατοποίηση και υψηλό εκφοβισµό 

χαρακτηριζόµενοι ως «δράστες και θύµατα» (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) του συνολικού δείγµατος ως 

προς τα επίπεδα της θυµατοποίηση εαυτούς και της µεταβλητής θυµατοποίησης των 

άλλων. 

 

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανοµή των επιπέδων του εκφοβισµού ως προς το 

φύλο. Όπως έδειξε το χ2, η ταξινόµηση των µαθητών στα επίπεδα του εκφοβισµού 

διαφέρει ως προς το φύλο χ2(1, n=196)= 7,71, p<0,01.  

 

Συγκεκριµένα, τα κορίτσια στο 94,1% του δείγµατος δηλώνουν ότι παρενοχλούν και 

εκφοβίζουν κάποιον άλλον µαθητή τους µία ή δύο φορές, το ίδιο και το 81,1 % του 

δείγµατος των αγοριών. Σε αντίθεση, µε ένα 18,9 % των αγοριών και το 5,9% των 

κοριτσιών που αναφέρει πως εκφοβίζει και παρενοχλεί τους συµµαθητές του συχνά 

έως και αρκετά συχνά µέσα σε ένα διάστηµα µιας εβδοµάδας 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των επιπέδων εκφοβισµού 

ως προς το φύλο των παιδιών.. 

 

Θυµατοποίηση των άλλων 
Χαµηλή Υψηλή 

 
 
Θυµατοποίηση του εαυτού ƒ % ƒ % 
Χαµηλή 
 
Υψηλή 

130      92,2 
 
45     76,3 

11      7,8 
 
14        23,7 
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Επιχειρήθηκε και η κατανοµή των επιπέδων της θυµατοποίησης ως προς το φύλο. 

Όπως έδειξε το χ2, η ταξινόµηση των µαθητών στα επίπεδα της θυµατοποίησης δεν 

διαφέρει ως προς το φύλο χ2 (1, n=196)= 0,82, p=0,37. 

 

 

 

 

 

 

3.3  Επίδραση δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
 

Προκειµένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στους 

τύπους επιθετικότητας µεταξύ αγοριών και κοριτσιών χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος 

των µέσων όρων µε το t- κριτήριο για ανεξάρτητα δείγµατα (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τύπων επιθετικότητας ως προς το 

φύλο του παιδιού.  

 

Φύλο  

Αγόρια Κορίτσια t 

 

M SD M SD (df = 194) 

Θυµατ/ση Εαυτού  

Θυµατ/ση Άλλων  

1,76 

1,54 

0,66 

0,64 

1,79 

1,29 

0,71 

0,35 

σ. α 

3,38*** 

Σηµείωση. *** p< .001 

 

Το κριτήριο έδειξε πως ο τύπος επιθετικότητας συνδέεται µε το φύλο του παιδιού. 

Ειδικότερα, τα αγόρια σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο στον παράγοντα 

θυµατοποίησης των άλλων  (M= 1,54, SD= 0,64) συγκριτικά µε τα κορίτσια (Μ= 

Θυµατοποίηση των άλλων 
Χαµηλή Υψηλή 

 
 
Φύλο ƒ % ƒ % 
Αγόρια  
 
Κορίτσια 
 
Σύνολο  

77        81,1 
 
95        94,1 
 
172             87,8 

18             18,9 
 
6               5,9 
 
24         12,2 
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1,29, SD= 0,35). Για τον τύπο – θυµατοποίηση εαυτού - δεν βρέθηκαν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές. 

 

Επίσης, τέθηκε η υπόθεση αν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις δύο τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου και στους τύπους επιθετικότητας. Πραγµατοποιήθηκε παρόµοια 

ανάλυση. Το t-test για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξε πως δεν υπάρχουν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές τόσο για την πέµπτη όσο και για την έκτη τάξη.  

 

Κατασκευάστηκαν επιπλέον τέσσερις υποκλίµακες στο Ερωτηµατολόγιο «Βιωµάτων 

µε τους Συνοµηλίκους», που αναφέρονται στην Άµεση/Έµµεση ή Σχεσιακή 

Θυµατοποίηση (‘Overt and Relational Victimization’) καθώς και Άµεση/Έµµεση ή 

Σχεσιακή Έπιθετικότητα (‘Overt and Relational Aggression’). Εξετάστηκαν 

αναφορικά µε το εάν τα αγόρια ή τα κορίτσια πέφτουν περισσότερο θύµατα είτε 

άµεσου είτε έµµεσου εκφοβισµού/Θυµατοποίησης. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 9 και όπως είναι φανερό υπάρχουν στατιστικώς 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ο έλεγχος των µέσων όρων µε 

το t- κριτήριο για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξε ότι οι υποκλίµακες αυτές του 

ερωτηµατηµατολογίου συνδέονται σηµαντικά µε το φύλο των συµµετεχόντων. 

Ειδικότερα, τα αγόρια σηµείωσαν σηµαντικά µεγαλύτερο µέσο όρο στις υποκλίµακες 

Άµεσης θυµατοποίησης και Επιθετικότητας (Μ =  1,83, SD = 0,78 και Μ = 1,60, SD 

= 0,82 αντίστοιχα) καθώς και στην υποκλίµακα της Έµµεσης Επιθετικότητας (Μ = 

1,49, SD =0,59) από τα κορίτσια (Μ=  1,59, SD = 0,74, Μ = 1,24, SD = 0,45 και Μ = 

1,33, SD= 0,40 αντιστοίχως). Αυτό το εύρηµα υποδεικνύει πως τα αγόρια 

θυµατοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από τα κορίτσια µε άµεσο τρόπο (όπως µε 

έντονη σωµατική βία και η σεξουαλική παρενόχληση) και ταυτόχρονα καταφεύγουν 

συχνότερα σε συµπεριφορές τόσο άµεσης όσο και έµµεσης επιθετικότητας προς άλλα 

παιδιά (όπως πειράγµατα και λεκτικές εκφράσεις προσβλητικού τύπου) 
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Πίνακας 9. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των τύπων Αµεσης ή Έµµεσης 

Θυµατοποίησης/Εκφοβισµού ως προς το φύλο του παιδιού.  

 

ΦΥΛΟ
Αγόρια Κορίτσια

 

Μ SD M SD

t 

(df = 194) 

Άµεση Θυµατοπ. 1,83 0,78 1,59 0,74 2,15* 

Έµµεση θυµατοπ. 1,72 0,70 1,94 0,86 -2,00* 

Άµεση Επιθετικότ. 1,60 0,82 1,24 0,45 3,75*** 

Έµµεση Επιθετικοτ 1,49 0,59 1,33 0,40 2,19* 
Σηµείωση. * p< .05 *** p< .001 

 

Το ίδιο στατιστικό τεστ χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των δύο δηµογραφικών 

µεταβλητών (φύλο και τάξη) στο µέσο όρο και της κλίµακας του Άγχους. 

Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές δεν αναδείχτηκαν και για τις δύο ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Τους σχετικούς µέσους όρους αγοριών και κοριτσιών παρατηρούµε στον 

Πίνακα 10. 

 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του RCMAS ως προς το φύλο του 

παιδιού.  

 

Φύλο  

Αγόρια Κορίτσια t 

 

M SD M SD (df = 193) 

RCMAS_συνολικός 

µέσος όρος 

2,10 0,36 2,06 0,31 σ. α 
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3.4  Συσχετίσεις  
 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι συνάφειες των δύο τύπων (θυµατοποίησης 

του εαυτού και θυµατοποίησης των άλλων) µε την κλίµακα Άγχους RCMAS.  

 

Υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας (Pearson r) ανάµεσα στις υποκλίµακες του 

«Ερωτηµατολογίου Βιωµάτων µε τους Συνοµιλήκους» και την κλίµακα Άγχους 

RCMAS. Οι περισσότεροι δείκτες είναι θετικής κατεύθυνσης και στατιστικώς 

σηµαντικοί µε εξαίρεση τις συσχετίσεις της Κλίµακας Άγχους µε τις υποκλίµακες 

θυµατοποίησης και εκφοβισµού. Το µέγεθος των δεικτών κυµαίνεται από 0,25 

(RCMAS * VO και Άµεση Επιθετικότητα * Έµµεση Θυµατοποίηση) έως 0,91 (VS * 

Έµµεση Θυµατοποίηση).  ∆ηλαδή, όσο πιο αρνητικά αξιολογείται από το µαθητή το 

επίπεδο άγχος του τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα είτε να γίνει θύµα 

παρενόχλησης (άµεσης είτε έµµεσης) (rΑΜΕΣΗ= -0,25, p<0,01  και rΕΜΜΕΣΗ= -0,30, 

p<0,01). Αντίθετα θετική συσχέτιση εµφανίζεται ανάµεσα στη θυµατοποίηση του 

Εαυτού και στην Παρενόχληση από τους άλλους (r = 0,47, p<0,01).  (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11.  Συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των δύο τύπων επιθετικότητας και της 
Κλίµακας  RCMAS 
 

Σηµείωση   ** p<.01.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Pearson (r ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Θυµατ/ση Εαυτού (VS)  1,00       
2. Θυµατ/ση Άλλων (VO) 0,47** 1,00      
3.Άµεση θυµατοποίηση 0,84** 0,54** 1,00     
4.Έµµεση θυµατοποίηση 0,91** 0,31** 0,54** 1,00    
5. Άµεση επιθετικότητα 0,42** 0,90** 0,52** 0,25** 1,00   
6. Έµµεση επιθετικότητα 0,41** 0,88** 0,44** 0,30** 0,59** 1,00  
7. RCMAS -0,32** -0,10 -0,25** -0,30** -0,05 -0,13 1,00 
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3.5 Παλινδροµήσεις 
 
 
Χρησιµοποιήθηκε η  πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο Enter) που 

εκφράζεται µε τον τύπο y’=bx+α και δείχνει πως η ανεξάρτητη µεταβλητή σχετίζεται 

γραµµικά µε την εξαρτηµένη. Η µέθοδος αναπαριστά µια γραµµική εξίσωση, η οποία 

περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο τα δεδοµένα και δείχνει την σχέση που υπάρχει 

µεταξύ των µεταβλητών. Η συγκεκριµένη ανάλυση χρησιµοποιήθηκε για να ελεγχθεί 

η δυνατότητα πρόβλεψης της θυµατοποίησης του ατόµου (“Victimization of Self”)  

µε βάση το φύλο, την κλίµακα του Άγχους RCMAS και τις αντιλήψεις των παιδιών 

για το σχολικό περιβάλλον. Βρέθηκε ότι το 15,1% της διασποράς της πιθανότητας να 

πέσει θύµα της συµπεριφοράς του εκφοβισµού µπορεί να ερµηνευτεί από το σχολικό 

περιβάλλον και από την κλίµακα άγχους. Από τον έλεγχο των Β-τιµών 

διαπιστώνουµε πως το πώς αξιολογεί το άτοµο το σχολικό περιβάλλον (β= -0,30, t = -

3,08, p=<0,01) και το αν είναι αγχωµένο ή όχι (β= -0,45, t = -2,47, p=<0,05) 

συµβάλλει στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης. ∆ηλαδή, το παιδί όσο περισσότερο 

αγχωµένο δηλώνει και ταυτόχρονα αξιολογεί αρνητικά τις συνθήκες στο σχολικό του 

περιβάλλον τόσο περισσότερο πιθανό είναι να πέσει θύµα εκφοβισµού (Πίνακας 12).  

 

Πίνακας 12. Πολλαπλή Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη της 

πιθανότητας θυµατοποίησης του ατόµου από το φύλο, το RCMAS και το σχολικό 

περιβάλλον (Ν= 188). 

 

 
Σηµείωση. * p< 0,05, ** p< 0,01. Εξαρτηµένη µεταβλητή: θυµατοποίηση ατόµου. R2 = 0,15 F (4,188)= 
8,38,  p<0,001.  
 
 
Σχεδιάστηκε, επίσης, ένα παρόµοιο προβλεπτικό µοντέλο για να διαπιστωθεί αν 

µπορούµε να προβλέψουµε την εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού από τη πλευρά 

του θύτη (“Victimization Others”)  µε βάση µε βάση το φύλο, την κλίµακα του 

Άγχους RCMAS και το σχολικό περιβάλλον. Βρέθηκε ότι το 16% της διασποράς της 

Predictor Variables Β SE B Beta t-value 

Σχολικό Περιβάλλον -0,30 0,09 -0,22 -3,08** 

RCMAS_συνολικός µέσος 
όρος -0,45 0,18 -0,22 -2,47* 
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εκδήλωσης συµπεριφορών εκφοβισµού από τη πλευρά του θύτη µπορεί να 

ερµηνευτεί από κάποιες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Από τον έλεγχο των Β-

τιµών διαπιστώνουµε πως η µεταβλητή του φύλου (β= -0,21, t = -2,99, p=<0,01) και 

από το πώς αξιολογεί το σχολικό του περιβάλλον (β= -0,29, t = -4,05, p=<0,001) 

συµβάλλει στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης. ∆ηλαδή, τα αγόρια κυρίως που 

αξιολογούν λιγότερο θετικά το σχολικό περιβάλλον τόσο πιο αυξηµένη είναι η 

πιθανότητα να ασκήσουν σε άλλα παιδιά συµπεριφορές ανάλογες του εκφοβισµού 

(bullying) (Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13. Πολλαπλή Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς εκφοβισµού από το φύλο, το RCMAS και το σχολικό περιβάλλον (Ν= 

188). 
 

 
Σηµείωση. ** p< 0,01, ***p <0,001. Εξαρτηµένη µεταβλητή: Εκδήλωση συµπεριφοράς εκφοβισµού. 
R2 = 0,16, F (4,188)= 8,89, P<0,001.  
 
 
Προκειµένου να ελεγχθούν οι επιπλέον υποθέσεις της έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν, 

επίσης, η απλή ανάλυση παλινδρόµηση (Linear Regression Analysis) και η απλή 

ανάλυση διακύµανσης (One Way ANOVA). Η πρώτη ανάλυση εφαρµόστηκε για να 

µελετήσει τις δύο ερευνητικές υποθέσεις «η εµπλοκή των µαθητών σε συµπεριφορές 

εκφοβισµού µπορεί να προβλεφτεί από τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για την 

συγκεκριµένη συµπεριφορά» καθώς για την  «ο σχολικός εκφοβισµός ή 

θυµατοποίηση µπορούν να προβλέψουν την εκδήλωση των συµπτωµάτων του άγχους 

των µαθητών». Τέλος, η απλή ανάλυση διακύµανσης παραγόντων (ANOVA) 

εφαρµόστηκε για να αναλύσει την ακόλουθη ερευνητική υπόθεση «Ότι τα άτοµα που 

παρουσιάζονται ως θύµατα εµφανίζουν µεγαλύτερα επίπεδα άγχους από τα άτοµα 

που ανήκουν στις υπόλοιπες οµάδες».  

 

Predictor Variables Β SE B Beta t-value 

Φύλο -0,21 0,07 -0,20 -2,99** 

Σχολικό περιβάλλον -0,29 0,07 -0,28 -4,05*** 
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Στην πρώτη υπόθεση χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση της απλής παλινδρόµησης (Enter) 

για να αν µπορούµε να προβλέψουµε την εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού από 

τη πλευρά του θύτη (“Victimization Others”). Ως µεταβλητή πρόβλεψης 

χρησιµοποιήθηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών για την συµπεριφορά 

του εκφοβισµού. Βρέθηκε ότι το 26% της διασποράς της εκδήλωσης συµπεριφοράς 

εκφοβισµού από την πλευρά του θύτη µπορεί να ερµηνευτεί από την ανεξάρτητη. 

Από τον έλεγχο των Β-τιµών διαπιστώνουµε ότι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις του 

ατόµου απέναντι στην συµπεριφορά του εκφοβισµού (β= 0,49 t = 8,31, p=<0,001) 

συµβάλλουν στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης. ∆ηλαδή, το παιδί όσο πιο θετικά 

αξιολογεί την επιθετική συµπεριφορά τόσο πιθανότερο είναι να προβεί και στην 

εκδήλωση συµπεριφορών εκφοβισµού (Πίνακας 14).  

 

Πίνακας 14. Απλή Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς εκφοβισµού από τις στάσεις και αντιλήψεις του εκφοβισµού (Ν= 197). 
 

 

 
Σηµείωση. ***p <0,001. Εξαρτηµένη µεταβλητή: Εκδήλωση συµπεριφοράς εκφοβισµού. R2 = 0,26, F 
(1,197))= 69,04, P<0,001.  
 
 

Ταυτόχρονα, η ίδια ακριβώς ανάλυση εφαρµόστηκε για την ακόλουθη υπόθεση:  «ο 

σχολικός εκφοβισµός ή θυµατοποίηση µπορούν να προβλέψουν την εκδήλωση των 

συµπτωµάτων του άγχους των µαθητών». Από τον Πίνακα 11, διαπιστώνουµε πως 

δεν υφίσταται συσχέτιση ανάµεσα στην εξαρτηµένη µεταβλητή µας «Θυµατοποίηση 

των Άλλων» και της κλίµακας του Άγχους και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 

ανάλυσης παλινδρόµησης η εκτέλεσή της θα ήταν ούτως αλλιώς στατιστικώς 

ασήµαντη. Συνεπώς η υπόθεσή µας επανασχεδιάζεται µόνο για την εξαρτηµένη 

«Θυµατοποίηση του Εαυτού». Βρέθηκε ότι το 10% της διασποράς του άγχους τους 

µπορεί να ερµηνευτεί από την ανεξάρτητη µεταβλητη. Από τον έλεγχο των Β-τιµών 

διαπιστώνουµε πως η µεταβλητή της θυµατοποίησης του Εαυτού (β= -0,15, t = -4,70, 

p=<0,001) συµβάλλει στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης. ∆ηλαδή, τα παιδιά που 

Predictor Variables Β SE B Beta t-value 

Στάσεις και Αντιλήψεις 0,49 0,06 0,51 8,31*** 
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σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο στην κλίµακα του άγχους και έτσι σηµείωσαν πως 

είναι αρκετά αγχωµένα αντιµετωπίζουν και µεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν 

θύµατα συµπεριφορών ανάλογες του εκφοβισµού (bullying) (Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15. Πολλαπλή Ανάλυση παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη του 

άγχους των παιδιών από την θυµατοποίηση τους (Ν= 197). 
 

 
Σηµείωση.  ***p <0,001. Εξαρτηµένη µεταβλητή: RCMAS_συνολικός µέσος. R2 = 0,10, F (1,1197)= 
22,13. P<0,001.  
 
 
 
Τέλος, σχεδιάστηκε ένα µοντέλο µονοµεταβλητής, µονοπαραγοντικής ανάλυσης 

διακύµανσης µε ανεξάρτητη την οµάδα που ανήκουν τα άτοµα (θύµατα, θύτες,  

παρατηρητές) και εξαρτηµένη την µεταβλητή του άγχους. Ο έλεγχος της 

οµοιογένειας της διασποράς µε το κριτήριο του Levene κατέληξε σε στατιστικώς 

ασήµαντο αποτέλεσµα, F (3, 195) = 1,13, p = 0,350. Η επίδραση της ανεξάρτητης 

µεταβλητής βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική, F (3,195) = 4,51, p<0,01 (Πίνακας 16).  

Κατόπιν πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές συγκρίσεις µε τη χρήση του Schefè 

κριτηρίου (η επιλογή του έγινε καθώς πληρείται η παραδοχή της οµοιογένειας). 

Συγκεκριµένα ο υψηλότερος µέσος όρος σηµειώθηκε από την οµάδα των ∆ραστών 

(Μ = 2,21, SD = 0,37), όµως τα Post hoc tests ανέδειξαν ότι η οµάδα ούτε ∆ράστες 

ούτε Θύµατα (Μ =2,13, SD = 0,30) διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά µόνο από την 

οµάδα των ατόµων που είναι Θύµατα (Μ =1,94, SD = 0,33) Αυτό σηµαίνει ότι η 

συγκεκριµένη οµάδα (ούτε ∆ράστες/Θύµατα ή Παρατηρητές) παρουσιάζει ένα 

αυξηµένο επίπεδο άγχους περισσότερο από τα άτοµα που τελικώς θυµατοποιούνται 

παρά από όσα άτοµα τελικά καταλήγουν να εφαρµόσουν µια συµπεριφορά 

εκφοβισµού. Ενδεχοµένως αυτό να συµβαίνει γιατί πολλές φορές παρίστανται σε µια 

τέτοια πράξη και τις περισσότερες φορές αποφεύγουν να αναµειχθούν πλήρως ή να 

αναλάβουν την ευθύνη για την αµέλεια ή την απώλεια βοήθειας προς το θύµα.

Predictor Variables Β SE B Beta t-value 

Θυµατοποίηση του Εαυτού -0,15 0,03 -0,32 -4,70*** 
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Πίνακας 16. Μέσοι όροι του άγχους των µαθητών ως προς τις διαφορετικές οµάδες. 
 
 
 

Σηµείωση.  ** p<.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οµάδες Παιδιών  

Θύµατα 
Μ 

∆ράστες 
Μ 

∆ράστες 
και Θύµατα 

Μ 

Ούτε 
δράστες/θύµατα 

Μ 

F-τιµή 
(df (3,196 ) 

RCMAS_συνολικός 
µέσος όρος 1,94 2,21 1,99 2,13 4,51** 



 52

4. Συµπεράσµατα και περιορισµοί 

 
Η έρευνα µας αναφορικά µε την έκθεση των µαθητών σε υψηλά και χαµηλά επίπεδα 

σχολικής θυµατοποίησης   είναι σύµφωνη µε αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών 

σύµφωνα µε τα οποία η οµάδα των µαθητών που εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα 

θυµατοποίησης είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλώσει συµπτώµατα ψυχολογικής 

δυσλειτουργίας συγκριτικά µε τα παιδιά εκείνα που εκτίθενται σε χαµηλά ποσοστά 

θυµατοποίησης (Varela & Biggs, 2006). 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα η πλειοψηφία του δείγµατος θα µπορούσε να τοποθετηθεί 

στην οµάδα των παρατηρητών καθώς παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά θυµατοποίησης 

των άλλων και χαµηλά ποσοστά θυµατοποίησης εαυτού. Χαµηλή θυµατοποίηση και 

υψηλό εκφοβισµό παρουσιάζουν 11 µαθητές, το 7,8 % του συνόλου που τους 

εντάσσει στην κατηγορία των «δραστών». Ακόµη, 45 µαθητές παρουσιάζουν υψηλή 

θυµατοποίηση και χαµηλή εµφάνιση εκφοβισµού προς άλλους µαθητές και ανήκουν 

στην οµάδα των «θυµάτων». Τέλος, 14 µόνο άτοµα, δηλώνουν ταυτόχρονα υψηλή 

θυµατοποίηση και υψηλό εκφοβισµό χαρακτηριζόµενοι ως  δράστες και θύµατα. 

Επίσης, ιδιαίτερα αυξηµένα είναι τα ποσοστά και για την οµάδα των θυµάτων. Για τα 

αγόρια το 22,1% θυµατοποιείται συχνά και το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια 

του δείγµατός µας είναι το 23,8%.  

 

Η σχετική µε την έρευνα του άγχους βιβλιογραφία, προτείνει τη χρήση του ευρέως 

διαδεδοµένου εργαλείου Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS) για τη 

µελέτη των συµπτωµάτων άγχους (Varela & Biggs, 2006). Η αξιοπιστία του 

συνολικού µέσου όρου για την κλίµακα άγχους  RCMAS στην έρευνα µας 

αναφέρεται σε 0,90.  Η αξιοπιστία  του συγκεκριµένου εργαλείου αποδεικνύει την 

καταλληλότητα χρήσης του στο δείγµα της έρευνας.µας. 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας ενθαρρύνουν τη χρήση της κλίµακας 

(RCMAS) για τη µελέτη των συµπωµάτων άγχους µαθητών ηλικίας 11-12 ετών που 

εµπλέκονται στο φαινόµενο της θυµατοποίησης. Ο υπολογισµός των δεικτών 

συνάφειας ανάµεσα στις υποκλίµακες του «Ερωτηµατολογίου Βιωµάτων µε τους 

Συνοµιλήκους» και την κλίµακα Άγχους RCMAS καταδεικνύει ότι η πιθανότητα να 
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γίνει ένας µαθητής θύµα της άµεσης ή της έµµεσης µορφής θυµατοποίησης αυξάνεται 

όσο αυξάνεται η αρνητική αξιολόγηση των επιπέδων άγχους του από τον ίδιο. Το 

συγκεκριµένο εύρηµα µαρτυρά τη σχέση του άγχους µε το φαινόµενο της 

θυµατοποίησης και αναδεικνύει  την ύπαρξη εσωτερικευµένων προβληµάτων σε 

µαθητές που ενδεχοµένως ανήκουν στην οµάδα των χρόνιων θυµάτων. Βρέθηκε ότι 

το 15,1% της διασποράς της πιθανότητας να πέσει θύµα της συµπεριφοράς του 

εκφοβισµού ένας µαθητής, µπορεί να ερµηνευτεί από την κλίµακα άγχους.  
 

Η υπόθεση µας σύµφωνα µε την οποία ο σχολικός εκφοβισµός/θυµατοποίηση των 

άλλων µπορούν να προβλέψουν την εκδήλωση των συµπτωµάτων άγχους των 

µαθητών δεν επαληθεύτηκε. Αντίθετα ο επανασχεδιασµός της υπόθεσης  σύµφωνα µε 

τον οποίο ερευνήθηκε το κατά πόσο µπορεί να προβλέψει την εκδήλωση άγχους η 

θυµατοποίηση του εαυτού επαληθεύτηκε. ∆ηλαδή, τα παιδιά που σηµείωσαν 

µεγαλύτερο µέσο όρο στην κλίµακα του άγχους και έτσι σηµείωσαν πως είναι αρκετά 

αγχωµένα, αντιµετωπίζουν και µεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύµατα 

συµπεριφορών ανάλογες του εκφοβισµού. 
 

Βρέθηκε ότι τα παιδιά που σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο στην κλίµακα του 

άγχους και έτσι σηµείωσαν πως είναι αρκετά αγχωµένα αντιµετωπίζουν και 

µεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύµατα συµπεριφορών ανάλογες του εκφοβισµού. 

Τα ευρήµατα συµφωνούν µε σχετικές έρευνες σύµφωνα µε τις οποίες η ψυχολογική 

δυσλειτουργία και ο χαµηλός κατα  συνέπεια αυτοέλεγχος αποτελούν παράγοντες 

κινδύνου για την έκθεση και εµπλοκή των µαθητών σε περιστατικά επιθετικής 

συµπεριφοράς και θυµατοποίησης (Holtfreter K., Reisig M. D., 2008). 
 

Στόχο της συγκεκριµένης έρευνας αποτελούσε επίσης και η µελέτη του τρόπου µε 

τον οποίο θετικές στάσεις και απόψεις απέναντι στην επιθετικότητα µπορούν να 

προβλέψουν την εκδήλωση συµπεριφοράς θυµατοποίησης από την πλευρά του θύτη. 

Βρέθηκε ότι το 26% της διασποράς της εκδήλωσης συµπεριφοράς εκφοβισµού από 

την πλευρά του θύτη µπορεί να ερµηνευτεί από την υιοθέτηση θετικών στάσεων και 

πεποιθήσεων ως προς την εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς. Όσο περισσότερο 

θετικά αξιολογείται η παραβατική συµπεριφορά τόσο περίσσότερο αυξάνεται η 

πιθανότητα εµπλοκής σε επιθετικές πράξεις. Η σχέση ανάµεσα στη θυµατοποίηση και 

τις αρνητικές της συνέπειες έχει βρεθεί ότι µπορεί να εξηγηθεί από την υιοθέτηση 
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θετικών στάσεων των µαθητών ως προς την παραβατική συµπεριφορά. Η αλλαγή 

στάσεων και πεποιθήσεων ως προς την επιθετικότητα µπορεί να προβλέψει τη 

µείωση των συµπεριφορών θυµατοποίησης (Dill &  Vernberg & Fonagy & Twemlow 

&,  Gamm, 2004). 

 

Αναφορικά µε το ρόλο του φύλου στο φαινόµενο της θυµατοποίησης τα ευρήµατα 

της συγκεκριµένης έρευνας έδειξαν ότι τα κορίτσια στο 94,1% του δείγµατος 

δηλώνουν ότι παρενοχλούν και εκφοβίζουν κάποιον άλλον συµµαθητή τους µία ή δύο 

φορές. Αντίστοιχα τα αγόρια  αναφέρουν ότι  παρενοχλούν και εκφοβίζουν άλλους σε 

ποσοστό 81,1 % µία ή δύο φορές.  Αντίθετα ποσοστό 18,9 % των αγοριών και 5,9% 

των κοριτσιών αναφέρει πως εκφοβίζει και παρενοχλεί τους συµµαθητές του συχνά 

έως και αρκετά συχνά µέσα σε ένα διάστηµα µιας εβδοµάδας. Η ταξινόµηση των 

µαθητών στα επίπεδα της θυµατοποίησης (υψηλή/χαµηλή) φάνηκε ότι δε διαφέρει ως 

προς το φύλο. Γεγονός που µαρτυρά ότι αγόρια και κορίτσια παρουσιάζουν 

οµοιοµορφία ως προς  την εκδήλωση συµπεριφορών θυµατοποίησης άλλων (Woods 

& Hall &  Dautenhahn & Wolke, 2007). 

 

Επαληθεύτηκε η υπόθεση σύµφωνα µε την οποία το φύλο σχετίζεται µε τον τύπο 

θυµατοποίησης που εφαρµόζουν οι µαθητές. Τα ευρήµατα συµφωνούν µε 

προηγούµενη βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία τα αγόρια εµφανίζονται να 

εφαρµόζουν περισσότερο συµπεριφορές άµεσης θυµατοποίησης και επιθετικότητας. 

Επίσης παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά και στην υποκλίµακα της έµµεσης 

θυµατοποίησης συγκριτικά µε τα κορίτσια. Στην έρευνα µας τα αγόρια 

παρουσιάζονται να εκτίθενται περισσότερο σε περιστατικά έντονης σωµατικής βίας 

και σεξουαλικών παρενοχλήσεων και να εκδηλώνουν αντίστοιχα συµπεριφορές 

άµεσης και έµµεσης επιθετικότητας προς τα άλλα παιδιά όπως πειράγµατα και 

λεκτικές φράσεις προσβλητικού τύπου. Οι µαθητές που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

άµεσης και έµµεσης µορφής θυµατοποίησης έχει βρεθεί ότι βιώνουν σηµαντικότερες 

ψυχολογικές δυσλειτουργίες συγκριτικά µε τους δράστες ή τα θύµατα που έρχονται 

αντιµέτωποι µε  µία µορφή θυµατοποίησης (Prinstein & Boergers &  Vernberg , 

2001). 

 

Επίσης βρέθηκε ότι τα αγόρια κυρίως που ταυτόχρονα µε την εκδήλωση υψηλών 

επιπέδων  άγχους αξιολογούν αρνητικά και το γενικότερο κλίµα του σχολείου 
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παρουσιάζουν µεγαλύτερες πιθανότητες να προβούν σε πράξεις θυµατοποίησης των 

συνοµιλήκων τους. 

 

Αντίθετα η έρευνα έδειξε ότι η µορφή της επιθετικότητας σχετίζεται µε το φύλο και 

ειδικότερα τα αγόρια εµφανίστηκαν πιο συχνά να θυµατοποιούν τους άλλους 

συγκριτικά µε τα κορίτσια ενώ αναφορικά µε τον τύπο θυµατοποίησης του εαυτού δε 

βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές. Επιπρόσθετα δε βρέθηκε συσχέτιση της τάξης 

(πέµπτης/έκτης) και του τύπου θυµατοποίησης. 

 

Η διερεύνηση των επιπέδων άγχους των εµπλεκοµένων στο φαινόµενο της 

θυµατοποίησης οµάδων, θύτες, θύµατα, παρατηρητές και των επιπέδων άγχους που 

εκδηλώνουν, έδειξε ότι οι θύτες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους συγκριτικά µε 

τις υπόλοιπες οµάδες. Η οµάδα των παρατηρητών, των παιδιών δηλαδή που 

εµφανίζονται ούτε να θυµατοποιούν αλλά ούτε και να θυµατοποιούνται βρέθηκε να 

διαφέρει σηµαντικά µόνο από την οµάδα των θυµάτων. Η συγκεκριµένη οµάδα των 

παρατηρητών παρουσίασε αυξηµένα ποσοστά άγχους, µεγαλύτερα από την οµάδα 

των παιδιών που τελικά θυµατοποιούνται και µικρότερα απ΄την οµάδα των ατόµων 

που εφαρµόζουν συµπεριφορές θυµατοποίησης και εκφοβισµού. Μια πιθανή εξήγηση 

των αυξηµένων επιπέδων άγχους των παρατηρητών συγκριτικά µε τα θύµατα είναι το 

γεγονός ότι τις περισσότερες φορές που παρίστανται σε µια επιθετική πράξη 

αποφεύγουν να εµπλακούν. Η αδράνεια που επιδεικνύουν ως προς την παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης προς τα θύµατα ενδέχεται να αυξάνει τα επίπεδα άγχους 

που βιώνουν. Τα συγκεκριµένα ευρήµατα κρίνεται σκόπιµο να ενεργοποιήσουν τους 

σχεδιαστές προγραµµάτων παρέµβασης ώστε να εστιαστούν στην κατάρτιση 

προγραµµάτων εκπαίδευσης των παρατηρητών ως προς την παροχή βοήθειας στα 

θύµατα, διαδικασία απ' την οποία ωφελούνται και οι παρατηρητές. Αισθάνονται 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και µειώνεται η ψυχολογική τους ένταση (Cowie &  

Hutson, 2005). 

 

Ένας περιορισµός της συγκεκριµένης έρευνας σχετίζεται µε το γεγονός ότι 

επιχειρήθηκε η µελέτη του συνολικού άγχους που εκδηλώνουν οι µαθητές που 

εµπλέκονται στο φαινόµενο της θυµατοποίησης. Η µελέτη των υποκλιµάκων του 

ερωτηµατολογίου RCMAS και οι οποίες αναφέρονται στην εκδήλωση κοινωνικής 



 56

ανησυχίας, στην υπερευαισθησία και στην εκδήλωση άλλων φόβων προτείνεται για 

περαιτέρω έρευνα. 

 

Η οικουµενικότητα που λαµβάνει πλέον ως προς την παρουσία του το φαινόµενο του 

συστηµατικού σχολικού εκφοβισµού, κρίνεται απαραίτητο να ευαισθητοποιήσει τους 

ερευνητές του φαινοµένου ώστε να εστιαστούν στην κατάρτιση προγραµµάτων 

αποτελεσµατικής παρέµβασης. Τα εσωτερικευµένα καθώς και τα εξωτερικευµένα 

προβλήµατα που παρουσιάζουν τα εµπλεκόµενα στο φαινόµενο µέλη, επιδρούν 

αρνητικά στην ψυχολογική τους υγεία και λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας 

σχετικά µε την κοινωνικότητα τους, την ακαδηµαϊκή τους επιτυχία και την 

ψυχολογική τους αρτιότητα.   

 

Η κατάρτιση προγραµµάτων παρέµβασης που θα εστιάζονται και στην αλλαγή 

δυσλειτουργικών ως προς την επιθετική συµπεριφορά στάσεων και στην εκπαίδευση 

των παρατηρητών ως προς την παροχή υποστήριξης στα θύµατα, θεωρούνται 

απαραίτητες ενότητες σε αντίστοιχες παρεµβάσεις για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της θυµατοποίησης.  
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