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ζπκπεξηθνξέο πγείαο, ρξήζε νπζηψλ

Διζαγυγή: Ο εθθνβηζκφο (bullying), θαηά ηελ ζρνιηθή πεξίνδν ζρεηίδεηαη κε ηε
κειινληηθή εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ θαη ελνρνπνηείηαη γηα
καθξνρξφληεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή δσή, νη νπνίεο
δηαξθνχλ θαη επεξεάδνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Οη
ζπζρεηίζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ κε ζπκπεξηθνξέο
δηαθηλδχλεπζεο γηα ηελ πγεία δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί επαξθψο ζηελ παγθφζκηα
βηβιηνγξαθία.
Μεθοδολογία: Πξφθεηηαη γηα ζπγρξνληθή αλάιπζε ζην πιαίζην ηεο πξννπηηθήο
κειέηεο LATO (αθαδεκατθφ έηνο 2013/14). Σν ζχλνιν ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιφγην βαζηζκέλν ζηηο κειέηεο HBSC,
ESPAD, Cyberbullying and its Effects θαζψο θαη ηo: Αλαδξνκηθφ Δξσηεκαηνιφγην
γηα ηνλ ρνιηθφ Δθθνβηζκφ (RBQ). Πιήξε δεδνκέλα γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε
ππήξραλ γηα 812 άηνκα. Οη 9 ζπκπεξηθνξέο πςεινχ ξίζθνπ γηα ηελ πγεία πνπ
δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο, έιιεηςε ζσκαηηθήο
άζθεζεο, θάπληζκα, απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, ρξήζε λαξθσηηθψλ
νπζηψλ, πνιιαπινί εξσηηθνί ζχληξνθνη, κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, ππέξκεηξε
επθαηξηαθή ρξήζε νηλνπλεχκαηνο (binge drinking), νμεία κέζε. Οη ζηαηηζηηθέο
δνθηκαζίεο θαη ηα κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην
SPSS 21.0.
Αποηελέζμαηα: Ζ ζπκαηνπνίεζε θαηά ηελ ζρνιηθή πεξίνδν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα
ζπκαηνπνίεζεο (O.R = 3.27) θαη άζθεζεο δηαδηθπαθνχ εθθνβηζκνχ (O.R = 2.52) ζηε
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θνηηεηηθή δσή, ελψ νη πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα εθείλνπο πνπ
αζθνχζαλ εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν απμάλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν (O.R =4.51), φπσο
θαη νη πηζαλφηεηεο άζθεζεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (O.R =8.03). Ζ ζπκαηνπνίεζε
θαηά

ηε

δεπηεξνβάζκηα

εθπαίδεπζε

ζρεηίδεηαη

κε

ηελ

αλεπαξθή

ρξήζε

πξνθπιαθηηθνχ (p<0.001). εκαληηθή ζρέζε (p<0.001) βξέζεθε κεηαμχ ηεο
ζπκαηνπνίεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαη νξηαθέο
ζρέζεηο κε ην θάπληζκα (p=0.069) θαη ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι (p=0.071).
ςμπεπάζμαηα:

Ο

εθθνβηζκφο

απνηειεί

ζπλερέο

θαηλφκελν

κεηαμχ

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Ζ ζπκαηνπνίεζε θαη ε άζθεζε εθθνβηζκνχ δεκηνπξγεί
ακθίδξνκε ζρέζε κε ηε ζπκαηνπνίεζε θαη ηελ άζθεζε δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Ζ
ζπκαηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο δηαθηλδχλεπζεο σο πξνο ηελ
πγεία.
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Introduction: Both bullying and cyber bullying have a long-term impact on health
and social life that extends to adulthood. The possible associations of bullying and
cyber bullying with multiple health risk behaviours have not been explored in detail
yet. The aim of this study was to record the exposure of students in bullying through
secondary school years and its associations with cyber bullying and 9 health risk
behaviours during college years.
Methods: This cross-sectional analysis draws data from the LATO study, a
prospective cohort of all undergraduate students of TEI Crete. All students during the
academic year 2013/14 completed a questionnaire based on HBSC, ESPAD,
Cyberbulliyng and its Effects, studies and the.Retrospective Byllying Questionnaire
(RBQ) Complete data for this analysis were available for 812 undergraduate students.
The 9 health risk behaviours examined were: increased BMI, physical inactivity,
smoking, alcohol abuse, binge drinking, drug use, multiple sex partners, non condoms
use, binge drinking, being drunk. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
version 21.0 was used to perform all necessary statistical tests and logistic regression
models.
Results: Victims of bullying have increased odds (O.R = 3.27) for cybervictimization and cyber bullying others (Ο.R = 2.52) during college, whilst traditional
bullies are highly likely to succumb to cyber-victimization (O.R =4.51) and
cyberbully others (O.R =8.03). Being bullied in school is related to not using condom
(p<0.001). Being cyberbullied during college is significantly associated with drug use
(p<0.001), while a non-significant association was noted with smoking (p=0.069) and
increased alcohol consumption (p=0.071).
Conclusions: Traditional bullying during school years is related to future
undergraduate students‟ engagement in cyber bullying and bullying behaviours
3
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demonstrate a continuum between secondary education and university.Being a victim
of bullying and cyber bullying is associated with increased engagement in specific
health risk behaviours.
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ΜΔΡΟ Α’- ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ
Κεθάλαιο 1ο: Ζ Μεηάβαζε πξνο ηελ Δλειηθίσζε

1.1: Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Σν νξφζεκν ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ ελειηθίσζε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
δπηηθψλ (κεηαβηνκεραληθψλ) θξαηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο,
απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ησλ πνιηηψλ ηνπο. Ννκηθά, απφ ηελ ειηθία
απηή, νη πνιίηεο απνθηνχλ δηθαηψκαηα θαη δπλαηφηεηεο αλάιεςεο ξφισλ πνπ
ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελήιηθεο δσήο, φπσο ην δηθαίσκα ελεξγήο
ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή, ηε ζχλαςε γάκνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε
(Κνπξάθεο, 2006; Rankin&Keyman, 2012 ζην Arnett&Hughes, 2012).
Χζηφζν, ε δσή γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ λέσλ ελειίθσλ θαίλεηαη, πιένλ, λα
κελ αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε θαη ζχληνκε γξακκηθή πνξεία, απφ ηελ εθπαίδεπζε
ζηελ εξγαζία θαηαιήγνληαο ζηελ ελήιηθε δσή. Αληηζέησο, παξαηεξείηαη κία
αζηαζήο, πεξίπινθε θαη ρξνληθά παξαηεηακέλε πεξίνδνο, κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο
εθεβείαο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο εηζφδνπ ζηελ ελειηθίσζε (Arnett,2000; Biggart,
Furlong&Cartmiel, 2008).
Ζ αηηία ηνπ παξαηεηακέλνπ απηνχ, ρξνληθά, δηαζηήκαηνο εδξάδεηαη ζηηο
αιιειέλδεηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα έσο θαη
ζήκεξα, θπξίσο ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.
Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ ηεο δσήο ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ δπηηθψλ ρσξψλ (Zenter, 2008), ε κεηαβνιή απφ ηελ δηεπξπκέλε ζηελ
ππξεληθή νηθνγέλεηα, φπνπ ηνλ θεληξηθφ, πιένλ, ξφιν θαηέρεη ην παηδί (Μνπζνχξνπ,
2003), ε έλαξμε ηεο εθεβείαο θαη ε ζπλεπαθφινπζε απηνλνκία ηεο ζε ζπζηεκαηηθά
λεαξφηεξε ειηθία, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή, επηκήθπλζε ησλ ζπνπδψλ γηα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θνίηεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα φζν
5
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θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε ζχλαςε γάκνπ ζε κεγαιχηεξε ειηθία
(Fustenberg, RumbartandSettersten, 2005; FusselandFustenberg, 2005; Arnett,2007)
θαίλεηαη πσο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκθάληζε ελφο λένπ
αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ ζηνλ θχθιν ηεο δσήο.

1.2: Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν
Δίλαη ζαθέο φηη ηα ζηάδηα ηεο δσήο απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο,
θαζνδεγνχκελεο απφ ηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ
δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληψλ (Giddens, 2002). Δμίζνπ ζαθέο είλαη
θαη ην γεγνλφο φηη πιένλ ε πεξίνδνο κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο εθεβείαο θαη ηεο
νινθιεξσκέλεο ελειηθίσζεο ζπληζηά έλα απηνηειέο αλαπηπμηαθφ ζηάδην. Παξφιν
πνπ απηφ ην ζηάδην δελ ραίξεη ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ σο πξνο ηελ νξνινγία
ηνπ, νχηε θαη σο πξνο ην ρξνληθφ ηνπ εχξνο, απνηειεί απνδεθηή νληφηεηα γηα ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
Ήδε, απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ν Erikson, ζηελ ζεσξία ηνπ γηα ηα
ςπρνθνηλσληθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, θάλεη ιφγν γηα κία πεξίνδν κεηαμχ εθεβείαο
θαη ελήιηθεο δσήο, ελψ παξάιιεια, αλαθέξεηαη ζε κία «παξαηεηακέλε» εθεβεία
κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο εηζφδνπ ζηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία (Erikson,
1968). Γηα ηνλ Erikson ζε θάζε ζηάδην ζπληεινχληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ
αηφκνπ θαη ζεκαληηθψλ ξφισλ ή/θαη ζπλαηζζεκάησλ, «θξίζε ηαπηφηεηαο», ε ιχζε
ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηεο ηαπηφηεηαο. ηελ εθεβεία ην άηνκν έξρεηαη
αληηκέησπν κε ηε ζχγρπζε ησλ ξφισλ, ελψ ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή κε ηελ
νηθεηφηεηα ή ηελ απνκφλσζε (Pervin&John, 2001).
Ο Marcia ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εμεξεχλεζε» (exploration) αληί ηνπ φξνπ
«θξίζε

ηαπηφηεηαο»,

επηδηψθνληαο

λα

αλαδείμεη

ηε

δηαθνξεηηθφηεηα

ηεο
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δηεξεπλεηηθήο πνξείαο πνπ αθνινπζεί ην θάζε άηνκν μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθψζεη κία πγηή ηαπηφηεηα (Arnett&Hughes, 2012; Pervin&John, 2001).
Ο Giddens, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμεγήζεη ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα, αλαθέξεηαη ζε κία ζηαδηαθή δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο απφ ηνπο
παξαδνζηαθνχο ζεζκνχο, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ,
πξνο ηε ζπλερψο απμαλφκελε ειεπζεξία πνπ παξέρεηαη ζηνπο λένπο ψζηε λα
θαηαζθεπάζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, βαζηδφκελνη ζηε δηθή ηνπο βνχιεζε (Giddens,
2002).
Παξάιιεια, ν Beck (1992 φπσο αλαθέξεηαη ζην Henderson et al., 2007)
ραξαθηεξίδεη απηή ηελ θνηλσληθή αιιαγή σο κία κεηαηφπηζε απφ ηελ θαλνληθή
βηνγξαθία (normal) ζηε βηνγξαθία επηινγήο (choice biography). O Keniston (1970)
θάλεη ιφγν γηα έλα κε αλαγλσξηζκέλν ζηάδην ην νπνίν απνθαιεί «ηάδην Νεφηεηαο»,
(stage of youth), κία πεξίνδν έληνλνπ θαη ζπλερνχο πεηξακαηηζκνχ ζηελ πνξεία πξνο
ηελ ελειηθίσζε.
«O νξηζκφο ηεο λεφηεηαο βάζεη ηεο ειηθίαο απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα
απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή [θαη] ζηελ πνιηηηθή» (Bendit, 2008: 359). ην ζχγρξνλν
ζεζκηθφ επίπεδν παξαηεξείηαη ε αλαθνξά ζηνπο λένπο σο κία δηαθξηηή ειηθηαθή
νκάδα κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά γλσξίζκαηα. ηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηνπο Νένπο, σο λένη νξίδνληαη ηα άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 15 έσο 25
εηψλ, ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή (Denstad,
2009). ην ειιεληθφ Πνηληθφ Γίθαην (Ν.3189/2003), παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα
κεηαμχ 18 έσο 21 εηψλ, παξ‟ φηη θέξνπλ πνηληθή ελειηθφηεηα, ραξαθηεξίδνληαη σο
«κεηέθεβνη» ή «λεαξνί παξαβάηεο», κε απνηέιεζκα λα ηνπο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα
επηβνιήο θπξψζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα παηδηά ή έθεβνπο (Κνπξάθεο, 2006).

7

Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

1.3: ηάδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνο ηελ ελειηθίσζε (αλαδπφκελε ελειηθίσζε)
πσο φια ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα, έηζη θαη ην ζηάδην κεηαμχ εθεβείαο θαη
ελειηθίσζεο απνηειεί κία δηαδηθαζία κεηάβαζεο, θαηά ηελ νπνία ηα λεαξά άηνκα ζα
πξνζπαζήζνπλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ
ηδαληθή, γηα εθείλνπο, ελήιηθε πξνζσπηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Côté πξφθεηηαη γηα
κία λέα πεξίνδν φπνπ ε ελειηθίσζε, θαη θπξίσο ε ςπρνινγηθή σξίκαλζε,
επηηπγράλεηαη κέζα απφ πξνζσπηθή πάιε (Côté 2000 ζην Shanahan et al.,2005).
ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ, ν Arnett ην
2000 πξνηείλεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ Αλαδπφκελε Δλειηθίσζε, «Χο κία αληίιεςε
ηεο αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ην ηέινο ηεο εθεβείαο έσο θαη ην ηέινο ηεο
δεθαεηίαο ησλ 20, κε έκθαζε ζηηο ειηθίεο 18 έσο 25» (Arnett, 2000: 469). Σν
«Γίθηπν γηα ηε Μεηάβαζε ζηελ Δλειηθίσζε θαη ηελ Γεκφζηα Πνιηηηθή» (Network
on Transition to Adulthood and PublicPolicy), νξίδεη ην ζηάδην ηεο πξψηκεο ελήιηθεο
δσήο σο ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ 18 έσο 34 εηψλ (Fustenberg,
Rumbant & Settersten, 2005).
Δλψ ε ειηθία δελ θαίλεηαη λα απνηειεί έλα αμηφπηζην θαη αληηπξνζσπεπηηθφ
δείθηε ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, νη κειεηεηέο πεξηγξάθνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην σο
ηελ πιένλ αδφκεηε θαη αραξηνγξάθεηε πνξεία πνπ ν ππνςήθηνο ελήιηθνο θαιείηαη,
ζπρλά απηελεξγψληαο, λα ζρεδηάζεη θαη λα δηαβεί εμεξεπλψληαο ηηο πηζαλέο κνξθέο
ηαπηφηεηαο ζε ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο δσήο (Arnett, 2007; Schwartz, Côté, Arnett,
2005; Osgood et al.,2005; Nelson&Padilla-Walker, 2013).
Παξφηη νη λένη ελήιηθεο δελ αθνινπζνχλ ίδηα γξακκηθή πνξεία, ζηελ
πιεηνλφηεηα ηνπο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ εμεξεχλεζε, ηελ αβεβαηφηεηα, ην
αίζζεκα ηνπ ελδηάκεζνπ θαη ηελ ελδνπαξαηήξεζε, ελψ θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν σο κία θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ άπεηξεο
δπλαηφηεηεο (Arnett, 2007).
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1.3.1: εμνπαιηθή Σαπηφηεηα
Έλα απφ ηα νξφζεκα απηνχ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ απνηειεί ν
θαζνξηζκφο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε εδξαίσζε ηεο ζεμνπαιηθήο
ηαπηφηεηαο.
Μνινλφηη, ε αλαδήηεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θάλεη ηελ έλαξμε ηεο θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο εθεβείαο, θαίλεηαη πσο, ζηελ ειηθία ηεο λεφηεηαο εληείλεηαη. Ο γνληθφο
έιεγρνο ν νπνίνο παχεη λα δξα πεξηνξηζηηθά, ε ελεξγή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ε δπλαηφηεηα πξνο ζπγθαηνίθεζε ζπλαξηψκελε κε ηελ πιεζψξα ειεχζεξνπ
ρξφλνπ, εθφζνλ νη ελήιηθνη ξφινη θαη θαη‟ επέθηαζε νη ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο
ζπλνδεχνπλ δελ έρνπλ αθφκα εδξαησζεί, θαζηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηδαληθή
πξνο πεηξακαηηζκφ (Arnett,2004; Arnett&Hughes, 2012).
Μέζα απφ κία ζεηξά ζεμνπαιηθψλ εκπεηξηψλ, ηα λεαξά άηνκα, ζα
πξνζπαζήζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, λα
εληνπίζνπλ ην είδνο ηνπ ζπληξφθνπ κε ηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα εκπιαθνχλ θαη ζα
πξνζπαζήζνπλ λα δηακνξθψζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Morgan, 2012;
Schwartz et al., 2013).
Οη Dillon, Worthington&Moradi (2011) αμηψλνπλ φηη νη νκνθπιφθηινη θαη
ακθηθπιφθηινη είλαη πηζαλφ λα εμεξεπλήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε φιεο ηηο
πηπρέο

ηεο

ζεμνπαιηθήο

ηαπηφηεηαο,

ζε

αληίζεζε

κε

εθείλνπο

πνπ

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο εηεξνθπιφθηινη, εθφζνλ ε εηεξνθπινθηιία απνηειεί γηα
πνιιέο θνηλσλίεο ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο.
Αλεμαξηήησο φκσο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα λεαξά άηνκα ζα
εκπιαθνχλ ζε κία ζπκπεξηθνξηθή θαη γλσζηηθή εμεξεχλεζε, ζπλάπηνληαο εξσηηθνχο
δεζκνχο. Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ζχληξνθν ηνπο, ζα αζθεζνχλ ζηε
ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλχπαξμε θαη ζα αλαθαιχςνπλ ην πσο νη ζχληξνθνη ηνπο
αμηνινγνχλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο δέζκεπζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
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εκβάζπλζεο

θαη

ηεο

νηθεηφηεηαο,

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

πην

ψξηκεο

θαη

πξνζαξκνζηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία αληαλαθιάηαη
ζηνπο

ξφινπο

ησλ

ελειίθσλ

(Arnett,

2000;

Arnett,

2004;

Dillon,

Worthington&Moradi, 2001).

1.3.2: Δπαγγεικαηηθή Σαπηφηεηα
Δμίζνπ ζεκαληηθή βαξχηεηα, θέξεη θαη ε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηαπηφηεηαο, ε νπνία πιένλ επεξεάδεηαη απφ ηελ επηκήθπλζε ηεο παξακνλήο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (Bendit,2008).
Θεσξψληαο δεδνκέλν φηη, ελ ειιείςεη εμεηδίθεπζεο ή θάπνηαο επηθεξδνχο ζηαζεξήο
εξγαζίαο, ε κεηάβαζε πξνο ηελ ελειηθίσζε είλαη αλέθηθηε (Furstenberg,
Rumbaut&Settersten, 2005).
ηελ Διιάδα, απφ ην ζχλνιν (2.013,2) ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ζρνιηθνχ
πιεζπζκνχ νη 117,289 θαη 178,817 αθνξνχζαλ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ΣΔΗ θαη ΑΔΗ αληίζηνηρα (ΔΛΣΑΣ, 2014).
Μνινλφηη ε επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο αθνξά κία δηά βίνπ
δηαδηθαζία (FAMEConsortium, 2007 ζην Schwartz et al.,2011), κεηά ην ζηάδην ηεο
εθεβείαο έσο θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ησλ είθνζη απνηειεί ζεκαληηθή πεγή
εζηηαζκνχ θαη αηηία ζπρλψλ ελαιιαγψλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο ησλ ππνςήθησλ
ελειίθσλ.
Οη ηειεπηαίνη, έρνληαο σο αθεηεξία έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζπνπδψλ,
ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηελ χπαξμε, ή κε, ηεο δηάζεζεο λα αθνζησζνχλ ζε απηή
ηελ επηινγή, θαη ηελ χπαξμε ή ηελ αλεπάξθεηα ησλ απαηηνχκελσλ πξνζσπηθψλ
ηθαλνηήησλ, αλαθαιχπηνληαο έηζη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Δλψ, αξθεηέο είλαη νη
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη λένη ζα αιιάμνπλ αληηθείκελν ζπνπδψλ, ζα
πεηξακαηηζηνχλ κε δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά αληηθείκελα, θαη ζα κεηαβάιινπλ ηνλ
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επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ ζηνρεχνληαο ζηελ πιεξέζηεξε εμεηδίθεπζε,
επηκεθχλνληαο, αθφκα πεξηζζφηεξν, ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (Arnett, 2004, Arnett&Hughes, 2012).
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε ρξνληθή παξακνλή ζε απηή, δεκηνπξγεί κία πεξίπινθε
ζρέζε κε ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα. Γηα πνιινχο λένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Διιήλσλ, ε είζνδνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεκαηνδνηεί ηελ πξψηε
αλαρψξεζε απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηνηθία.
Ζ ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη αλαρψξεζεο είλαη ζπρλά θπκαηλφκελε,
αλάινγε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ πιαηζίσλ, εληφο ησλ νπνίσλ
ιακβάλεη ρψξα.
ηα πιαίζηα ζηα νπνία ε θξαηηθή ζπκβνιή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη
κεγαιχηεξε, ε πηζαλφηεηα ηεο δηακνλήο ησλ λέσλ καθξηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο,
απμάλεηαη (Holdsworth&Morgan, 2005).
Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηνπο γνλείο παξακέλεη, ε
αλαρψξεζε απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηνηθία θαη ε απηφλνκε δηακνλή θαηά ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνο ηελ αηνκηθή
αλεμαξηεζία θαη έλα βαζηθφ δείθηε ελειηθίσζεο (Furstenberg, Rumbaut&Settersten,
2005).
Οη λένη αλαγθάδνληαη λα αλαιάβνπλ ελήιηθνπο ξφινπο κε ζηφρν ηελ
επηηπρεκέλε δηαβίσζε. Μεηαμχ άιισλ, εθηφο ηεο αλάιεςε ηεο επζχλεο ηνπ εαπηνχ
ηνπο, εμαζθνχληαη ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, θαη ζηηο θαη‟
επέθηαζε ζπλέπεηεο πνπ απηέο θέξνπλ, ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηε
ζπλεξγαηηθφηεηα.
κσο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, εηδηθά ζηηο Δπξσπατθέο
ρψξεο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ππφ ηελ νηθνγελεηαθή ζηέγε, είηε ιφγσ
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νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, είηε ιφγσ ηεο αλαβνιήο ηεο αλαρψξεζεο απφ ηελ
νηθνγελεηαθή θαηνηθία ζε κεγαιχηεξε ειηθία (Arnett, 2004).
ηελ Διιάδα, ε παξαηεηακέλε δηακνλή ζηελ νηθνγελεηαθή νηθεία θαη ε, θαη‟
επέθηαζε αλαβνιή ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο, ζεσξείηαη ζχλεζεο θαηλφκελν
(Petrogiannis, 2011).
Χζηφζν, ε αλαρψξεζε γηα ζπνπδέο, δελ ζεκαηνδνηεί απαξαίηεηα θαη ηελ
νξηζηηθή απνκάθξπλζε απφ ην ζπίηη. Ζ επηζηξνθή ζηελ νηθνγελεηαθή θαηνηθία
απνηειεί κία, ζπρλά, πξαγκαηνπνηήζηκε πηζαλφηεηα γηα ηνπο ππνςήθηνπο ελήιηθεο
(Arnett, 2000).
Ζ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απηή
δχλαηαη λα απνηειέζεη κία ζηξεζνγφλν θαη δχζθνιε πξφθιεζε. Ζ επηηπρεκέλε,
φκσο, εδξαίσζε κίαο απηφβνπια δνκεκέλεο θαη επέιηθηεο ηαπηφηεηαο, απνηειεί
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ςπρνινγηθή επεμία, ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη
ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία θαηά ηελ ελήιηθε δσή (Skorikov&Vondracek, 2011).

1.3.3: Δμαηνκίθεπζε & Πξνζσπηθνί ηφρνη
Ζ ζπρλφηεηα θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηνπο ηνκείο
ηεο δσήο ησλ ππνςήθησλ ελειίθσλ, θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην εμαηξεηηθά
αζηαζέο. Με απνηέιεζκα ηα λεαξά άηνκα αθελφο λα βηψλνπλ έληνλε αλαζηάησζε
θαη απνδηνξγάλσζε θαη, αθεηέξνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ
εαπηφ ηνπο απεξίζπαζηα, εμ αηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο απηψλ ησλ ζπλζεθψλ. Ο
εζηηαζκφο απηφο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηα ζέισ ηνπο θαη λα
απνθηήζνπλ κία νινθιεξσκέλε πξννπηηθή αληίιεςεο, πνπ ζα απνηειέζεη ην ζεκέιην
ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο (Arnett, 2004).
Πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη ππνςήθηνη ελήιηθεο ζα
πξνζπαζήζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ θφζκν, λα δνκήζνπλ
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δειαδή ηελ θνζκνζεσξία ηνπο, θαη λα ζέζνπλ ζηφρνπο, ζε επαγγεικαηηθφ, θνηλσληθφ
θαη ζπληξνθηθφ επίπεδν, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζα ηνπο νδεγήζεη ζε κία ζπλεθηηθή
ελήιηθε ηαπηφηεηα.
Οη λένη, κε δεδνκέλε ηελ αζηάζεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε
πνξεία, ζα αλαγθαζηνχλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ αξθεηέο θνξέο ηνπο πξνζσπηθνχο
ηνπο ζηφρνπο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ. Χο ηππηθέο πξνθιήζεηο, θαηά ηελ έλαξμε
απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ζεσξνχληαη ε αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπο σο ζπνπδαζηέο θαη, ε
αλάπηπμε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ κε ηνπο νκειίθνπο θνηηεηέο (Salmela-Aro, Aunola,
Nurmi, ρ.ρ).
ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ ζα έρεη
νξηζηηθνπνηήζεη ηηο επηινγέο ηνπ ζε φηη αθνξά ζηε ζπληξνθηθφηεηα, ζηελ
ζπλεξγαζία θαη ζηελ νηθνγέλεηα (Erikson, 1968). Απφ ηελ άιιε, ηα άηνκα εθείλα ηα
νπνία είηε δελ θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα εμαηνκηθεχζνπλ επηηπρψο ηνπο
ζηφρνπο ηνπο, είηε αληηκεησπίδνπλ κε παζεηηθφηεηα θαη θσιπζηεξγία ηελ
αλαπηπμηαθή απηή δηαδηθαζία, είλαη πηζαλφ λα απνηχρνπλ λα απνθηήζνπλ κία
ελήιηθε, ζπλεθηηθή, ηαπηφηεηα (Schwartz, Côté, Arnett, 2005).
O Marcia (1996) πξνηείλεη ηνπο εμήο ηχπνπο ηαπηφηεηαο: ηελ δηάρπηε
ηαπηφηεηα, ηελ ηαπηφηεηα απνθιεηζκνχ, ηελ ηαπηφηεηα αλαζηνιήο θαη ηελ
ηαπηφηεηα επίηεπμεο. Ο πξψηνο ηχπνο αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη
απφ ρακειά επίπεδα εμεξεχλεζεο θαη ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο, ν δεχηεξνο ζε
ρακειή εμεξεχλεζε, αιιά πςειφ επίπεδν δέζκεπζεο. Ζ ηαπηφηεηα αλαζηνιήο
αληηπξνζσπεχεη ηα άηνκα κε ρακειά επίπεδα δέζκεπζεο θαη έληνλε εμεξεχλεζε.
Σέινο, ε ηαπηφηεηα επίηεπμεο αθνξά ηνπο λένπο κε εμίζνπ πςειφ επίπεδν δέζκεπζεο
θαη δηεξεχλεζεο θαη ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα ηα νπνία επηηπγράλνπλ ηελ δεκηνπξγία
κίαο νινθιεξσκέλεο ζπλεθηηθήο ηαπηφηεηαο.
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ε εξεπλεηηθή κειέηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν
πξνζαξκνγήο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ σο πξνο ην ζηάδην ηεο αλαδπνκέλεο
ελειηθίσζεο θαη ην επίπεδν εμέιημεο ηεο ηαπηφηεηαο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή
δηαθνξά ηφζν ζην επίπεδν ηεο κεηαμχ ηνπο πξνζαξκνγήο, φζν θαη ζηελ επηηπρεκέλε
αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο. Δθείλνη πνπ επηδεηθλχνπλ ρακειφηεξα επίπεδα
πξνζαξκνγήο εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ρξήζεο νπζηψλ θαη ηδηαίηεξα ρακειή
απηνεθηίκεζε, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δείρλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη επηηπρψο
ζηνπο λένπο ξφινπο (Nelson&Padilla-Walker, 2013).
Ζ αλαθάιπςε θαη εδξαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο, θαηά ηελ αλαδπφκελε
ελειηθίσζε, ζπληζηά δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
πξνζσπηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο επζχλεο θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ νη ζηφρνη απηνί επηζχξνπλ (Berk, 2010).
Δπηπξφζζεηα, νη λένη νη νπνίνη επηιέγνπλ λα πηνζεηήζνπλ κία πξνθαζνξηζκέλε
ηαπηφηεηα (default identity), επηβεβιεκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηα
θνηλσληθά ζηεξεφηππα, απνθεχγνπλ λα εμεξεπλήζνπλ ελδειερψο ηηο δηάθνξεο πηπρέο
ηεο πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηαο, κε απνηέιεζκα, ζπρλά λα απνηπγράλνπλ λα
εδξαηψζνπλ ελήιηθνπο ξφινπο φπσο, ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνπο ίδηνπο επαγγεικαηηθή
ππφζηαζε, ζπδπγηθνχο ή/θαη γνλετθνχο ξφινπο (Swartz, Cote&Arnett, 2005).
Γελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία
επηηπγράλεηαη ε ελειηθίσζε. Φαίλεηαη φκσο φηη γίλεηαη αληηιεπηή σο κία μερσξηζηή
νληφηεηα ραξαθηεξηδφκελε απφ ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο:


Σελ λνκηθά αλαγλσξηζκέλε ειηθία έλαξμεο ηεο ελειηθίσζεο.



Σελ βηνινγηθή ηθαλφηεηα πξνο αλαπαξαγσγή ζπλδπαζκέλε κε ηελ θνηλσληθά
απνδεθηή ειηθία απφθηεζεο ηέθλσλ, απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθφ πιαίζην.



Σνπο θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλνπο ξφινπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ εξγαζία θαη
ηελ απφθηεζε νηθνγέλεηαο.
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Σελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ
επίηεπμε ςπρνινγηθήο σξίκαλζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο.



Σέινο, κεηαμχ άιισλ, ηελ ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ξνκαληηθψλ ζρέζεσλ, ηελ
αλάιεςε επζχλεο ηνπ εαπηνχ θαη ηελ αλάιεςε επζχλεο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ
πξνζσπηθψλ επηινγψλ (Arnett, 2000; Shanahan, Porfeli, Mortimer&
Erickson,2005)
Οη λένη, σζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ, θαίλεηαη πσο

δελ ζεσξνχλ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ σο απφιπηε έλδεημε ηεο ελειηθίσζεο.
Μνηάδεη λα βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν, είηε απνδίδνληαο αμία ζε νξηζκέλνπο απφ
ηνπο δείθηεο απηνχο, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνζιακβάλνπζεο θαη
αληηιήςεηο, είηε νκνινγψληαο φηη έρνπλ επηηχρεη θάπνηνπο απφ απηνχο, θαηαηάζζνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ελδηάκεζν, κεηαμχ αλαδπφκελεο εθεβείαο θαη ελειηθίσζεο.
ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο
ειηθίαο 18 έσο 25 εηψλ, νη λένη ππέδεημαλ σο νξφζεκα πξνο ηελ επίηεπμε ηεο
ελειηθίσζεο, ζε θζίλνπζα ζεηξά, ηνπο εμήο δείθηεο: ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη
νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ηελ εμαηνκίθεπζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ζχζηαζε θαη
ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ηε καθξνρξφληα επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία (Petrogiannis, 2011).
πκπεξαζκαηηθά, ε αλαδπψκελε ελειηθίσζε είλαη έλα ζρεηηθά λέν
αλαπηπμηαθφ ζηάδην, ηνπ νπνίνπ ε παξαηεηακέλε ρξνληθή δηάξθεηα ζε ζπλάξηεζε κε
ηηο παξάιιειεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην ζχλνιν ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ, δεκηνπξγνχλ κία ηδηαδφλησο ελδηαθέξνπζα πεξίνδν. Σν
ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ηφζν ζηνλ ηξφπν ππφ ηνλ νπνίν νη λένη πξνζιακβάλνπλ θαη
αμηνπνηνχλ ηελ εμειηθηηθή απηή δηαδηθαζία, φζν θαη ζην εξεπλεηηθφ εχξνο πνπ
δεκηνπξγεί ην πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλν ζηάδην ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο.

15

Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

1.3.4: Φνίηεζε θαη αλαδπφκελε ελειηθίσζε
Ζ εηζαγσγή θαη ε θνίηεζε ησλ λέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαίλεηαη
πσο απνηειεί κία ηππηθή δηαδηθαζία ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα
έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ.
Πέξαλ φκσο ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα

δηαδξακαηίδνπλ

ζηελ

εθπαίδεπζε

θαη

ζηελ

δηακφξθσζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ, θαίλεηαη πσο παξέρνπλ επηπξφζζεηα νθέιε
απνηειψληαο ην πιένλ ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.
Σν παλεπηζηήκην, σο πιαίζην, θαη νη ζπνπδέο, σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
παξέρνπλ ηνλ απαξαίηεην ρψξν θαη ρξφλν ψζηε λα δηακνξθψζνπλ νη λένη ηελ
ηαπηφηεηα ηνπο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φληαο κέιε κίαο θνηλφηεηαο νκειίθσλ κε
αληίζηνηρεο αλαδεηήζεηο. Παξάιιεια, βξηζθφκελνη ζε έλα πιαίζην, καθξηά απφ ηνλ
γνλετθφ έιεγρν, αζθνχληαη ζηελ απφθηεζε πξνζσπηθήο πεηζαξρίαο κέζσ ησλ
αθαδεκατθψλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλεμάξηεηε δηακνλή, πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γηα ζεβαζηφ πνζνζηφ ηνπ
θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ (Arnett, 2004). Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ηεο θνίηεζεο
απνηειεί ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ
εκπιεθνκέλσλ (Bourdieu, 1986).

1.4: Ο Ρφινο ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ & Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζην ζηάδην ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο
Ζ είζνδνο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε έλαξμε ηεο θνηηεηηθήο δσήο
ζπληζηά έλα λέν θαη ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηε δσή ησλ λεαξψλ αηφκσλ. Απηφο ν
θαηλνχξγηνο ηξφπνο δσήο πξνάγεη ηελ επξεία ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ
θαη επηθνηλσληψλ.
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Σα

ηερλνινγηθά

ζπζηήκαηα

πιεξνθνξηψλ

θαη

επηθνηλσλίαο

(Internet&Communication Technologies) αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο ηερλνινγίαο ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηειεπηθνηλσλίεο, ξαδηνηειενπηηθά κέζα, νπηηθναθνπζηηθά κέζα
θαη ζπζηήκαηα κεηάδνζεο (Techopedia.com, 2014), ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ
παξνρή ζεηξάο ππεξεζηψλ. Μεηαμχ άιισλ, ζπλάγνπλ ζηελ παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο (Καξχδαο,
2007). Οη θνηηεηέο ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθνί ρξήζηεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ
(Schenk&Fremouw, 2012; Suoronta, 2004).
Ζ κεηάβαζε ησλ λέσλ απφ ην ζρνιηθφ ζην αθαδεκατθφ πιαίζην ζε
ζπλδπαζκφ, πνιιέο θνξέο, κε ηε γεσγξαθηθή κεηάβαζε πνπ απαηηεί ε θνίηεζε ζηα
ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα δηαηήξεζεο ή κε
ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηχσλ, θαη ε ηερλνινγία επηθνηλσληψλ ην κέζν γηα ηε
δηαηήξεζε ή/θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ (Henderson et al., 2013). Δλψ, ην δηαδίθηπν
ζπληζηά έλα πιαίζην ζπλάληεζεο πνπ ππεξβαίλεη ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν (Κνχξηε,
2003).
Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε
πιεηνλφηεηα ρξεζηκνπνηνχζε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηδηαδφλησο ην
Facebook, σο κέζν είηε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ζρέζεσλ κε παιηνχο
θίινπο, είηε γηα λα εληζρχζεη λέεο νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ
παλεπηζηεκίνπ (Ellison, Steinfield, Lampe, 2007). Σν γεγνλφο φηη ηα άηνκα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα ελδπλακψζνπλ ζρέζεηο νη
νπνίεο δεκηνπξγνχληαη εθηφο δηαδηθηχνπ, ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ επξχηεξε
βηβιηνγξαθία (Valenzuela, Park, Kee, 2009; Ellison, Steinfiels, Lampe, 2007;
Christakis & Fowler, 2009; Shapiro&Margolin, 2013).
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Οη Nazzoni θαη Iannone (2014) αληηιακβάλνληαη ηα ειεθηξνληθά κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο ηα αληηθείκελα πνπ δηακεζνιαβνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο
ζρέζεηο θαη ηηο επαθέο ησλ ππνςήθησλ ελειίθσλ κε ηα δηάθνξα πιαίζηα κε ηα νπνία
έξρνληαη αληηκέησπνη, δηεπθνιχλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο.
Σαπηφρξνλα, νη λέεο ηερλνινγίεο αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ειεχζεξν
ρξφλν θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ λέσλ απνηειψληαο έηζη κέζα επίδξαζεο ηεο
δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο (Zentner, 2008).
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, γηα ηνπο ακθηθπιφθηινπο θαη εηεξνθπιφθηινπο νη
ηερλνινγίεο απηέο απνηεινχλ ην κέζν δηακφξθσζεο θαη απνθάιπςεο ηνπ
ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαζψο θαη ην κέζν δηαζχλδεζεο κε άηνκα θνηλψλ
ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ (Henderson et al, 2013), εθφζνλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ππέξβαζεο ηνπ ρψξνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ησλ κέζσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηελ αλαδπφκελε
ελειηθίσζε. πζηεκαηηθή αλαζθφπεζε (Coyne, Padilla-Walker&Howard, 2013)
απνθαιχπηεη φηη ε έθζεζε ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν θαη πνξλνγξαθηθφ πιηθφ,
κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο, θαίλεηαη λα
επηδξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ λέσλ σο πξνο ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο ζρέζεηο. Ζ έθζεζε
απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ θαη ηελ
πηνζέηεζε ζεηηθήο αληίιεςεο, απφ πιεπξάο ησλ ππνςεθίσλ ελειίθσλ, σο πξνο ηηο
πεξηζηαζηαθέο ζπλεπξέζεηο (recreational sex).
Σαπηφρξνλα, νη κειεηεηέο ζπλδένπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηε
δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ θαηά ην ζηάδην ηεο αλαδπφκελεο
ελειηθίσζεο ππφ ηε ζθνπηά ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο αιθνφι, δεδνκέλνπ φηη νη
λένη πξνζπαζνχλ λα επηδείμνπλ κία αξεζηή ηαπηφηεηα ζηνπο νκειίθνπο ηνπο ε νπνία
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πεξηιακβάλεη θαη πξνβάιιεη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι σο κία παγησκέλε
ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο ίδηνπο (Ridout, Campbell&Ellis, 2012; Moreno et al, 2012).
Δπίζεο, νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε
ηεο επξχηεξεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνςήθησλ ελειίθσλ. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
απνηεινχλ ρψξνπο φπνπ νη λένη εθζέηνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα δηάθνξεο
πηπρέο ηνπο εαπηνχ ηνπο ιακβάλνληαο παξάιιεια αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο
νκειίθνπο ηνπο (Coyne&Padilla –Walker&Howards, 2013).
Οη ζπλδπαζκέλεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε δεκηνπξγία ελφο, ελ δπλάκεη, δεκφζηα νξαηνχ πξνζσπηθνχ
πξνθίι, ε πξφζβαζε ζε κία ιίζηα θνηλσληθψλ επαθψλ, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ δηθηχνπ ησλ δεζκψλ θαη ε απεηθφληζε ησλθίισλ ησλ θίισλ, επηηξέπεη
ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ φπσο θαη ηελ έθθξαζε ηεο
θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Boyd&Ellison, 2007 ζην Mazzoni&Iannone, 2014).
ε έξεπλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, γηα ηελ ρξήζε ηεο ελ ιφγσ
ηερλνινγίαο (2013), πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία θαίλεηαη λα έρεη ην
56.3% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ειηθίαο 16-64 εηψλ, ην 26.7% απφ θηλεηέο ζπζθεπέο
ελψ, δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε σο πξνο ην θχιν. ε φηη
αθνξά ηελ ειηθηαθή νκάδα 16 -24 εηψλ, 9 ζηνπο 10 θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν, εθ ησλ νπνίσλ, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 88.3% έρεη θαζεκεξηλή ή ζρεδφλ
θαζεκεξηλή πξφζβαζε. Παξάιιεια, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 16-34 εηψλ, 1 ζηνπο 2
ρξεζηκνπνηεί θηλεηφ ηειέθσλν. Σέινο, ζε φηη αθνξά ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, κεηαμχ άιισλ, ην 76.6% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα
απνζηνιή ή ιήςε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, ην 60.3% γηα πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ην 43.3% γηα πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ ή βηληενθιήζεσλ.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη νη λένη απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε
νκάδα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή
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δηθηχσζε, γεγνλφο ην νπνίν ζεσξείηαη αλακελφκελν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κία γεληά
φπνπ ην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ δεδνκέλν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, εληφο ηνπ νπνίνπ αλαηξάθεθαλ.

«[Πξφθεηηαη γηα ηελ] πξψηε γεληά ζηνλ θφζκν πνπ γελληέηαη κέζα ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο. Εεη πεξηβαιιφκελε απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, βίληεν
παηρλίδηα θαη φιεο ηηο ςεθηαθέο ζπζθεπέο» (Balardini, 2008: 293)

Οη Korobili&Malliari (2009) ζηε κειέηε ηνπο ζε έιιελεο πξνπηπρηαθνχο
θνηηεηέο, αμηψλνπλ φηη φινη νη λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο ήηαλ γεληθά εμνηθεησκέλνη
κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εθφζνλ φινη, αθφκα θαη εθείλνη πνπ
δελ είραλ Ζ/Τ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηνρή, είραλ πξφηεξε πξφζβαζε ηφζν ζε
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο φζν θαη ζην δηαδίθηπν.
Δίλαη ζαθέο φηη αλαθεξφκαζηε ζε κία γεληά ε νπνία θνηλσληθνπνηήζεθε θαη
εμαθνινπζεί λα θνηλσληθνπνηείηαη ζε έλα εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθφ ηερλνινγηθφ
πεξηβάιινλ απφ εθείλν ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αδπλακία ησλ ηειεπηαίσλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα απνδψζνπλ βαξχηεηα ζε
εκπεηξίεο πνπ νη ίδηνη πνηέ δελ βίσζαλ. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν, αλαπφζπαζην απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα, πιαίζην δηαζχλδεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί
πιένλ λα παξαβιεθζεί.
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Κεθάλαιο 2ο: Αλαδπφκελε Δλειηθίσζε & πκπεξηθνξέο Τγείαο (Δμαξηεζηνγφλεο
Οπζίεο, Με Αζθαιείο εμνπαιηθέο Πξαθηηθέο)

2.1: Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, παξαηεξείηαη κία εληεηλφκελε
πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο.
ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ θαηά πεξηφδνπο έρνπλ πξνηαζεί, θαίλεηαη πσο
ε πγεία πξνζεγγίδεηαη θπξίσο απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ηελ πξαθηηθή, ηελ
θπζηνινγηθή θαη ηελ ηαηξηθή. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξαθηηθή αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία
σο ην πξνζιακβαλφκελν επίπεδν επεμίαο πνπ απνδίδνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα ζηνλ εαπηφ
ηνπο. Ζ ηαηξηθή πξνζεγγίδεη ηελ πγεία σο ηελ εχξπζκε θαη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ, ε θπζηνινγηθή νπηηθή αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία σο ηελ
«θαλνληθφηεηα» ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα
ε ιεηηνπξγία ηεο ζξέςεο ή ην ηζνδχγην ηνπ κεηαβνιηζκνχ (Loeper, 1953 ζην
Γθνχβξα, Κπξίδεο, Μαπξηθάθε, 2005).
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, αλεμαξηήησο ηεο πξνζεγγίζεσο
βάζεη ηεο νπνίαο ε πγεία επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί, είηε βαζηδφκελε ζηελ
ππνθεηκεληθή ζθνπηά ηνπ αηφκνπ, είηε ζηελ αξκνληθή ηζνξξνπία ησλ ζπζηεκάησλ, ή
ζηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, πξνζιακβάλεηαη σο κία έλλνηα ζεηηθή, ε
νπνία εκπεξηέρεη ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, ε κε
εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία, ζπληζηνχλ ηελ απνπζία ηεο πγείαο.
Παξ‟ φιν πνπ ε λνεκαηηθή εηθφλα πνπ απνδίδεηαη ζηελ πγεία θαη ζηελ
αξξψζηηα απνηειεί φξν δηακνξθνχκελν αλάινγα κε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ πιαίζην (Giddens, 2002), ε έλλνηα ηεο πγείαο θαίλεηαη πσο, ζπρλά,
ζπλδέεηαη κε εθείλε ηεο αζζέλεηαο (Γθνχβξα, Κπξίδεο, Μαπξηθάθε, 2002).

21

Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο νξηζκφο γηα ηελ πγεία είλαη εθείλνο πνπ εηζήγαγε ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ) θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ, ην 1948:
«Ζ πγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο
επεμίαο, θαη φρη ε απιή απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο» (WHO, 1998).
Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο πξνζεγγίδεη ηελ πγεία σο κία έλλνηα πνιπδηάζηαηε,
απνηεινχκελε θαη εμαξηψκελε απφ αιιειέλδεηνπο παξάγνληεο, πέξαλ ηεο
θπζηνινγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Σν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
θαηέρνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ πεξηιακβάλεηαη πιένλ θαη ε πλεπκαηηθή θαη ε
ςπρηθή δηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. ινη απηνί νη παξάγνληεο βξίζθνληαη ζε κία
ζπλερφκελε αιιειφδξαζε απνβιέπνληαο ζηελ επίηεπμε κίαο ηζνξξνπεκέλεο
ζπλζήθεο, ηελ νπνία ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο απνθαιεί θαηάζηαζε πγείαο.
Χζηφζν, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε αληίιεςε πνπ θπξίσο
απνδηδφηαλ ζηελ πγεία ζην δπηηθφ κεηαβηνκεραληθφ θφζκν θαηά ηνλ 19ν θαη 20ν
αηψλα, ήηαλ απνθιεηζηηθά ζπλπθαζκέλε κε ηελ απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηελ
απνπζία έθθξαζεο απηήο, ππφ ην πξίζκα ελφο ηζρπξά εδξαησκέλνπ βηνταηξηθνχ
κνληέινπ ζηεξηδφκελνπ ζηελ αικαηψδε ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο βηνταηξηθήο
(Σνχληαο, 2000).
Σν βηνταηξηθφ κνληέιν βαζίζηεθε ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ζην δηαρσξηζκφ
ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο απφ ην πλεχκα θαη, ηελ θαη‟ επέθηαζε ςπρηθή ηνπ
δηάζηαζε, εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηνλ βηνινγηθφ παξάγνληα θαη ηελ παζνινγία
ηνπ νξγαληζκνχ. Γεκηνπξγήζεθε κία αηηηψδεο ζπιινγηζηηθή, θαηά ηελ νπνία
νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ απνδηδφηαλ ζε παζνγφλν
αίηην, εθθξαδφκελε κε ζπγθεθξηκέλε ζπκπησκαηνινγία, ε νπνία αληηκεησπηδφηαλ κε
ηε δηαζέζηκε ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία (Nettleton, 2002).
Σν ελ ιφγσ κνληέιν παξαβιέπνληαο ηφζν ηελ επίδξαζε ηελ νπνία αζθεί ζην
άηνκν ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε αδπλακία
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ηνπ λα εμεγήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί δξαζηηθά ζηα κε κεηαδηδφκελα θαη ρξφληα
λνζήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άληζε ζρέζε πνπ παξαηεξήζεθε
κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δέρζεθε
έληνλε θξηηηθή ηφζν απφ ην θνηλφ φζν θαη απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Με
απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε πξνο ηηο αμίεο ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ ηεο
πγείαο (Σνχληαο, 2001; Nettleton, 2002).
Ζ κεηαβνιή πξνο έλα κνληέιν πγείαο φπνπ νη δηαθνξεηηθνί ηνκείο πνπ
ζπληζηνχλ θαη πεξηβάιινπλ ηε δσή ελφο αηφκνπ, ζα απνιακβάλνπλ ίζα επίπεδα
ζπνπδαηφηεηαο κε εθείλε πνπ κέρξη πξφηηλνο, απνδηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ
παζνινγία ηνπ νξγαληζκνχ, κνηάδεη λα απνηειεί κνλφδξνκν, εθφζνλ φπσο
ππνζηεξίδεη θαη ν Giddens (2002), παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο δπηηθέο
ρψξεο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, ηα νπνία
απνηεινχλ αηηία γηα ην, θαηά πξνζέγγηζε, 70% πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ηνπ
πιεζπζκνχ, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ζεξαπεπζνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ αλάγθε γηα κία
ελλνηνινγηθή θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε πξνζέγγηζε φπνπ ε πγεία ζα αληηκεησπίδεηαη
σο απνηέιεζκα θαη, ζπλάκα, σο δηαδηθαζία ελφο νινθιεξσκέλνπ πνιπδηάζηαηνπ
ζπζηήκαηνο γίλεηαη πιένλ εκθαλήο.
Ο πξναλαθεξφκελνο νξηζκφο ηνπ Π.Ο.Τ κνηάδεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία
θαη ην άηνκν νιηζηηθά, σο ην άζξνηζκα κεηαμχ ηεο αιιειεπηδξνχζαο ςπρήο θαη ηνπ
ζψκαηνο, εληφο ελφο επξχηεξνπ, κε αλεμάξηεηνπ απφ απηφ, θνηλσληθνχ πιαηζίνπ.
Ζ γεληθή ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ (Boulding, 1956), θαη εθείλε ηνπ
νηθνινγηθνχ κνληέινπ ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (Bronfebrenner, 1994) απνηεινχλ
ίζσο ηηο θαηαιιειφηεξεο επεμεγήζεηο γηα ην πσο πξνζεγγίδεη ε νιηζηηθή ζεψξεζε
ηελ έλλνηα ηεο πγείαο.
Βάζεη ηεο γεληθήο ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ, ηα ζπζηήκαηα γίλνληαη
αληηιεπηά σο ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ επηκέξνπο, αιιειεπηδξψλησλ κεηαμχ
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ηνπο, ζπζηεκάησλ. Γηα ην νηθνινγηθφ κνληέιν ε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ δελ κπνξεί λα
ηδσζεί μέρσξα απφ ηα επξχηεξα ζπζηήκαηα πνπ ην πεξηβάιινπλ, ηα νπνία
ζπλαπνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν νηθνινγηθφ κνληέιν.
Δλ θαηαθιείδη, ε πγεία είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν απνηειεί
ηελ πξνυπφζεζε αιιά θαη ηελ έθβαζε ηεο επεκεξίαο ηνπ πιεζπζκνχ.

2.2: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία
Έρνληαο πιένλ θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε πγεία ζπληζηά έλα πνιπζχλζεην
κνληέιν, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζην πιαίζην ζπζηάζεσλ αλαθέξεη φηη «Ζ
πγεία απνηειεί ακθφηεξα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη βαζηθή θνηλσληθή
επέλδπζε» (1988, WHO) θαη ην 1986 δηεπθξηλίδεη επηπιένλ φηη πξναπαηηνχκελα γηα
ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεκειηψδνπο απηνχ δηθαηψκαηνο είλαη ε εηξήλε, ε χπαξμε
επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε ηξνθή, ε ζηέγαζε, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο θαη ε αεηθφξνο ρξήζε ησλ πφξσλ απηψλ. Σέινο, ε πλεπκαηηθή
δηάζηαζε, πιένλ, αλαγλσξίδεηαη σο εμίζνπ ζεκαληηθφ αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ
ππφζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο πγείαο (WHO, 1998).
Άξα, ε πγεία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε δπλακηθή θαη επκεηάβιεηε ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ,
θαζψο θαη απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.

2.2.1: Πξνζδηνξηζηέο ηεο Τγείαο
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ πιαίζην σο πξνο ηελ
επηβίσζε θαη ζπληήξεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Παξ‟ φιν πνπ ηα ζπζηαηηθά ηνπ,
ηξνθή, αηκνζθαηξηθφο αέξαο, πφζηκν λεξφ ζπληζηνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
πγηή δηαβίσζε θαη ηελ θαη‟ επέθηαζε δηαηψληζε ηνπ είδνπο, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ εληαηηθή
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εθβηνκεράληζε ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, δεκηνχξγεζαλ επηζθαιείο ζπλζήθεο γηα ηε
δηαηήξεζε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο (Schneider,2006).
Ζ ζρέζε κεηαμχ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο είλαη κία αδηακθηζβήηεηα
ακθίδξνκε ζρέζε φπνπ ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο απνηειεί θξηηηθφ παξάγνληα θαη γηα
ηα δχν κέξε, θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ε βάζε νηθνδφκεζεο ηνπο.
Οη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί πξνζδηνξηζηέο δηαρένληαη ζε δηαθνξεηηθνχο
παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. Σν
εηζφδεκα, ε θνηλσληθή θαηάζηαζε, ε εθπαίδεπζε, ε αλεξγία, ε εξγαζία ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη, ε πξνζβαζηκφηεηα ζε
θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο δνκέο, απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην
είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαβίσζεο ηφζν ζε επίπεδν αηνκηθφ φζν θαη πιεζπζκηαθφ
(Wilkinson & Marmot, 1998).
Ζ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ην επίπεδν δειαδή ζην νπνίν θαηαηάζζεηαη ην
θάζε άηνκν θαη, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ δηαβηεί, απνηεινχλ
θαζνξηζηηθέο ζπληζηψζεο γηα ηελ πγεία ζε φηη αθνξά ζην παξφλ αιιά θαη
καθξνπξφζεζκα. Οη δπζρεξείο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο αζθνχλ
αξλεηηθή επηξξνή ζηε δσή ησλ αηφκσλ, ζπλδένληαη κε ηε κε επαξθή ζηέγαζε, κε
ηελ επηζθαιή εξγαζία, ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αλζπγηεηλή δηαηξνθή
(Blane, 2006). Δπηπξφζζεηα, ην ρακειφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν έρεη
ζπζρεηηζηεί κε ρακειά επίπεδα θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη κεησκέλν θνηλσληθφ
θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ
θνηλσληθή αλάπηπμε (Stansfeld, 2006). Αθφκα, ην ρακειφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ
επίπεδν ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο θαίλεηαη πσο απνηειεί θαη πξνγλσζηηθφ
παξάγνληα κε ηθαλνπνηεηηθήο πγείαο θαη θνηλσληθήο εμέιημεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή,
ζρεηηδφκελν ηφζν κε ηελ αλαπαξαγσγή δπζκελψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ
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φζν θαη κε ρακειφ επίπεδν πγείαο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα
(Blane, 2006).
Σέινο, ε εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα επηδξά άκεζα θαη έκκεζα ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο. Απνηειεί ηνλ αξκφδην ζεζκφ κεηάδνζεο ηεο
γλψζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ απνβιέπνληαο ζηε βέιηηζηε δπλαηή
δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη
αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ επηπέδνπ ηεο ζλεζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, εθφζνλ
αθελφο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλεο εξγαζηαθέο θαη πιηθέο απνιαβέο θαη αθεηέξνπ κε
ηελ απφθηεζε ζεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο
(Schneider, 2006; Σνχληαο, 2000).
Δίλαη εκθαλέο φηη θάζε έλαο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο πξνζδηνξηζηέο
δχλαηαη λα απνηειέζεη αίηην αιιά θαη απνηέιεζκα σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
επίπεδν ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη θαη‟ επέθηαζε, ηνπ επηπέδνπ ηεο πγείαο ηνπ
πιεζπζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κία δπλακηθή αιιειφδξαζε, ζπληεινχκελε ζε νξηδφληην
επίπεδν, κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο, ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ, θαη ηνπ
πθηζηάκελνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθφ- πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο.

2.2.2: πκπεξηθνξέο & Θεσξίεο ηεο Τγείαο
Σν επίπεδν ηεο πγείαο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί νχηε θαη λα επηηεπρζεί
βαζηδφκελν απνθιεηζηηθά ζηνλ αηνκηθφ παξάγνληα, φπσο νχηε θαη ε επζχλε γηα ηελ
απνπζία ηεο πγείαο κπνξεί λα επηξξηθζεί απνθιεηζηηθά ζην άηνκν. Πξφθεηηαη γηα ηε
ζπλάξηεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ ζπλδπαζκέλσλ κε ην βηνινγηθφ
παξάγνληα θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.
Χο ζπκπεξηθνξά πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο
(WHO, 1998) νξίδεηαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ,
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αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ επηπέδνπ, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ δηαηήξεζε ή ζηελ
βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο.
Παξ‟ φιν πνπ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία
εθδειψλνπλ ηα άηνκα, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο
πγείαο, ν νξηζκφο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο εθείλν ηεο
επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη εθείλνπ ηνπ ηξφπνπ δσήο (lifestyle).
Δηδηθφηεξα, ν ηξφπνο δσήο αλαθέξεηαη ζην κνηίβν ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη, ζε κεγάιν βαζκφ
θαζνξίδεηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ελψ, νη
δηαθηλδπλεπκέλεο

ζπκπεξηθνξέο

αθνξνχλ

ζπγθεθξηκέλεο

ζπκπεξηθνξέο

πνπ

θαζηζηνχλ ην άηνκν εππξφζβιεην ζε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο ή ζε κε πγηείο (ill
health) θαηαζηάζεηο.
Δπηδηψθνληαο λα πεξηγξαθνχλ νη ζπκπεξηθνξέο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη
αζθνχλ επηξξνή ζηελ πγεία, έρεη αλαπηπρζεί έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο ζεσξηψλ, νη
νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο θιαζζηθέο ζεσξίεο ησλ ξεπκάησλ ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο
σο πξνο ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.
Οη έσο ζήκεξα θαηαγεγξακκέλεο αληηζηνηρνχλ ζηηο δεθαέμη (Σνχληαο, 2000).
Σα θνηλά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζεσξίεο απηέο, ηνπιάρηζηνλ νη πξψηκεο, είλαη
φηη επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζηάζεηο,
απφςεηο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, απνζθνπψληαο ζηελ ηξνπνπνίεζε επηθίλδπλσλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε αληίζηνηρσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία.
Οξηζκέλα απφ ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηα νπνία ζρεηίδνληαη, είηε κε ηελ
ελίζρπζε είηε κε επηβιαβείο σο πξνο ηελ πγεία ζπκπεξηθνξέο, απνηεινχλ ηα
αθφινπζα: Ζ ζεσξία ηεο απηνξξχζκηζεο (self-regulation theory) (Kanfer 1970), ην
κνληέιν πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία (health belief model) (Rosenstock 1974), ε
ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο (theory of reasoned action) (Fishbein&Ajzen
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1975), ε ζεσξία ηεο ππνθεηκεληθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
(subjective culture and interpersonal relations) (Triandis,1977), ε ζεσξία ησλ
θηλήηξσλ πξνζηαζίαο (protection motivation theory) (Maddux & Rogers 1983), ε
ζεσξία ηεο ζρεδηαζκέλεο αιιαγήο (theory of planned behavior) (Ajzen 1985), ην
δηαζεσξεηηθφ

κνληέιν

ηεο

αιιαγήο

ζπκπεξηθνξάο

(Prochaska,,

Norcross,

DiClemente & 1992), ε θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία social (cognitive theory)
(Bandura 1994), θαη, πην πξφζθαηα, ηα πνιππαξαγνληηθά κνληέια (Sallis & Owen
1999; Marshall & Biddle 2001).
Με βάζε ηα ζχγρξνλα κνληέια, νη εθδεινχκελεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο δελ
απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ επηινγψλ, αιιά ζπληζηακέλε
φισλ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη αλαιχζεθαλ πξνεγνχκελα. Ζ βαζηθή αηηία
εζηηαζκνχ ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο, έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίνη επηδέρνληαη αιιαγήο επθνιφηεξα θαη, ζε
ζρεηηθά

κηθξφηεξα

ρξνληθά

δηαζηήκαηα,

ζπγθξηηηθά

κε

ηνπο

ππφινηπνπο

πξνζδηνξηζηέο, φπσο ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν (Schneider, 2006).

2.3: Αλαδπφκελε Δλειηθίσζε & πκπεξηθνξέο Τγείαο
Ζ κεηάβαζε απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε
ζπλάξηεζε κε ην, εμ‟ νξηζκνχ, κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλαδπφκελεο
ελειηθίσζεο απνηεινχλ θξίζηκεο πεξηφδνπο ζηελ πνξεία ηεο δσήο ησλ αηφκσλ. πσο
θάζε θνηλσληθή κεηαβνιή ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηνλ θχθιν ηεο δσήο, ην
ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε, ηηο επηθίλδπλεο θαη κε,
ζπκπεξηθνξέο πγείαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα επηθέξνπλ, ηφζν ζε
βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν.
ην ελ ιφγσ ζηάδην εληνπίδεηαη ε πςειφηεξε επίπησζε δηαθφξσλ
ηξαπκαηηζκψλ, αζζελεηψλ θαη ζαλάησλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζπκπεξηθνξψλ
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δηαθηλδχλεπζεο (Arnett&Hughes, 2012). Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη πσο ην πξφηεξν
επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα άηνκα έσο ηε ζηηγκή ηεο κεηάβαζεο απνηεινχλ
παξάγνληεο επηξξνήο γηα ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή έθβαζε ηεο κεηάβαζεο απηήο
(Blane, 2006).
πσο έρεη ήδε γίλεη θαηαλνεηφ, νη εθδεινχκελεο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη
απνηέιεζκα ηπραίαο θαηαλνκήο ή ζπλεηδεηήο πξνζσπηθήο επηινγήο, αιιά ε έθθξαζε
ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζσξεία παξαγφλησλ, κε πξνεμάξρνπζα εθείλε ηνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ άιισλ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έρεη ηε δχλακε
λα δηακνξθψλεη πξφηππα θαη λα δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο πνπ σζνχλ ηα άηνκα λα
εκπιέθνληαη θαη λα παγηψλνπλ ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο είηε πξνάγνπλ είηε
δπζρεξαίλνπλ ηελ πγεία ηνπο (Berkman&Kawachi, 2000).
ην ππφ εμέηαζε, αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ
δεπηεξνβάζκηα ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ησλ λέσλ έξρεηαη
αληηκέησπν κε ηελ αιιαγή θαηνηθίαο, ηε λέα γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη, ηελ θαη‟
επέθηαζε, απνκάθξπλζε απφ ηα, έσο πξφηηλνο, γλψξηκα θνηλσληθά δίθηπα.
Αθνινχζσο, ε επηδίσμε δεκηνπξγίαο λέσλ δηθηχσλ, ε απφθηεζε θίισλ θαη εξσηηθψλ
ζπληξφθσλ, απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ηε πιεηνςεθία ησλ λεαξψλ ελειίθσλ.
Μία επηδίσμε ε νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ηνπ
αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο απνδνρήο ηνπ αηφκνπ απφ ηνπο νκειίθνπο ηνπ.
Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απνηειεί έλλνηα θαηά ηελ νπνία ηα
άηνκα πξνζιακβάλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέιε κία νκάδαο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
(Spears, 2011) θαη ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο εκθάληζεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν ή ηελ πξναγσγή ηεο
πγείαο (Unger, 2011).
Οη άλζξσπνη, βάζεη ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθδειψλνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε δηαθνξεηηθά
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πεξηβάιινληα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζπλερφκελε δπλακηθή κεηαβνιή
(Duncan, Jones, Moon, 1996). Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε φιεο εθείλεο ηηο
παξακέηξνπο πνπ ζθηαγξαθνχλ θαη επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ πνιιαπιψλ
πηπρψλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ: ηε δπλαηφηεηα θαη πεξηέξγεηα πξνο πεηξακαηηζκφ,
ηνλ

ειεχζεξν

ρξφλν,

ηε

ζπλαλαζηξνθή

κε

πνιπάξηζκεο

δηαθνξεηηθέο

πξνζσπηθφηεηεο, εμεγνχλ γηαηί νη λένη ζε κεγάιν πνζνζηφ εθδειψλνπλ
δηαθηλδπλεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο.

2.3.1: Δμαξηεζηνγφλεο Οπζίεο
Με ηνλ νξηζκφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο πεξηγξάθεηαη έλα εχξνο νπζηψλ πνπ
πξνθαινχλ εμάξηεζε, νη κε λφκηκεο λαξθσηηθέο νπζίεο, αιιά θαη ην αιθνφι θαη ν
θαπλφο (Σνχληαο, 2000). Οη νπζίεο απηέο, ζπρλά απνθαινχκελεο θαη σο
ςπρνδξαζηηθέο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, ηφζν σο πξνο ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ
ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, φζν θαη ζηελ βαξχηεηα ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ ε θνηλσλία
απνδίδεη ζε απηέο, σο λφκηκεο ή παξάλνκεο (Bonino, Cattelino, Ciairano, 2005).
Ζ ρξήζε νπζηψλ (θάλλαβε, καξηρνπάλα, θαπλφο, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε
αιθνφι θ.ά.) θαίλεηαη πσο θάλεη ηελ έλαξμε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο,
θζάλεη ζηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ αλαδπφκελε ελειηθίσζε θαη, ζηαδηαθά κεηψλεηαη
κε ηελ είζνδν ησλ λέσλ ζηελ ελήιηθε δσή (Laska et al, 2009; Brodbeck et al, 2013;
Schulenberg&Maggs, 2000, Schulenberg et al., 2005). ηελ πεξίνδν ηεο
αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξα γηα
ηνπο λένπο πνπ θνηηνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξά ζε εθείλνπο πνπ
βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο (Schulenberg, 2000, Okie, 2002, Wechhsler&Nelson,
2001 ζην Arnett&Hughes 2012).
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ πγεία ησλ λέσλ θαη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο σο πξνο ηελ ρξήζε νπζηψλ.
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Γηα νξηζκέλνπο ε ρξήζε νπζηψλ ζπληζηά κεραληζκφ θνηλσληθνπνίεζεο ή
αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο θαη ηεο δπζθνξίαο πνπ πξνθαιεί ε
κεηαβαηηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηλνχξγηα θνηλσληθά
δίθηπα πνπ δηακνξθψλνληαη γχξσ ηνπο, θαη απφ ηα νπνία επηδηψθνπλ λα γίλνπλ
απνδεθηνί (Brodbeck et al, 2013; Miranda et al, 2002 ζην Arnett&Hughes, 2012).
Παξάιιεια, ν έληνλνο πεηξακαηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παξνχζα
πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε εκπεηξηψλ (sensation seeking) ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά, ηε ρξήζε νπζηψλ, ηελ απμεκέλε
ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα (Ravert et al, 2009, Brodbeck et al, 2013, Pharo et al.,
2011). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν πεηξακαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αλαδήηεζε
θαηλνχξγησλ θαη αζπλήζηζησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθέξνπλ έληαζε θαη ην αίζζεκα ηεο
απφιαπζεο αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ (Bonino, Cattelino, Ciairano, 2005). Σέινο, ε
ιήςε νπζηψλ ζε απηφ ην ζηάδην έρεη ζπλδεζεί κε ηα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο ησλ λέσλ
(Arnett&Hughes, 2012) θαη ηελ αλεπηηπρή άζθεζε απηνειέγρνπ (Arnett, 2004;
Brodbeck et al, 2013).
Πξννπηηθή

έξεπλα

αλαθνξηθά

κε

ηε

κειέηε

ησλ

πξνζσπηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ λέσλ, ππνζηεξίδεη φηη
νη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε λεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά
(neuroticism) θαη ζηηο παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ λέσλ ειηθίαο 18-25 εηψλ,
έηεηλαλ λα εληνπίδνληαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ δηέθνςαλ ην θάπληζκα ή έπαςαλ λα
βξίζθνληαη ζε εμάξηεζε απφ ηνλ θαπλφ (Littlefield&Sher, 2011).
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Κάπληζκα

Σν θάπληζκα ζεσξείηαη ε βαζηθή αηηία ζαλάηνπ ε νπνία κπνξεί λα πξνιεθζεί
απνηειεζκαηηθά (Γαξβίξε, 2010). Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο
θηλδχλνπ ηφζν σο πξνο ηε λνζεξφηεηα, φζν θαη σο πξνο ηε ζλεζηκφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ (Σνχληαο, 2000). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε
Διιάδα ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε, θαηά θεθαιήλ, θαηαλάισζε θαπλνχ, ελψ
θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 παξαηεξήζεθε κία απμεηηθή ηάζε ζηνλ πιεζπζκφ, ζε
αληηδηαζηνιή κε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη
ζηαδηαθή κείσζε (Faculty of the Harvard School of Public Health, 2001).
Τπφ ηελ ζθνπηά ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα ησλ λέσλ
εγείξεη ηδηαίηεξε αλεζπρία, εμ‟ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ίδηνη ηείλνπλ λα κελ
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πγεία ηνπο
ζην απψηεξν κέιινλ (Schneider, 2006). πσο θαη γηα ην γεγνλφο φηη φζν λσξίηεξα,
ειηθηαθά, παγησζεί κία ηέηνηνπ είδνπο ζπλήζεηα, ηφζν απμάλεηαη θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνχ, ζπλεπψο θαη ε βαξχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ.
Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ην θάπληζκα πξνζιακβάλεηαη σο κία ζπκπεξηθνξά,
ηεο νπνίαο νη κε, άκεζα, νξαηέο επηδξάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λνκηκφηεηα ηνπ
πξντφληνο, θαη ηελ επξχηεξα παγησκέλε θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ην θαζηζηνχλ κία απνδεθηή θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά. Αθνινχζσο, ε ρξήζε ηνπ θαπλνχ ηείλεη λα πξνζιακβάλεηαη σο ε
ιηγφηεξν ζεκαληηθή κεηαμχ ησλ δηαθηλδπλεπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο (Bonino,
Cattelino, Ciairano, 2005).
Φαίλεηαη φηη γηα έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ, ε θαπληζηηθή ζπκπεξηθνξά
πηνζεηείηαη σο κέζν απφθξηζεο ζε αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ζ έλαξμε θαζψο θαη ε
έληαζε ηνπ θαπλίζκαηνο έρεη ζπλδεζεί γεληθφηεξα κε ην ζηξεο θαη, κε κεηαβνιέο πνπ
επηθέξνπλ άγρνο θαηά ηελ πνξεία ηεο δσήο. Δπηπξφζζεηα, ην θάπληζκα πξνβάιιεηαη
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σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο, αχμεζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο επραξίζηεζεο θαη σο
ξπζκηζηήο ηεο δηάζεζεο (Ogden, 2004; Jarvis&Wardle, 2006).
ε φηη αθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα δείρλνπλ φηη, κε ακειεηέν, πνζνζηφ ησλ λέσλ, έρεη έξζεη ζε επαθή κε
θαπλφ ήδε απφ ηελ εθεβεία. Δηδηθφηεξα, ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην αθαδεκατθφ
έηνο 2004-2005, ζε καζεηέο γπκλαζίνπ ειηθίαο 13-15 εηψλ, ην έλα ηξίην ησλ
καζεηψλ (32%) παξαδέρηεθε φηη, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, θαηά ην παξειζφλ είρε
δνθηκάζεη θαπλφ, ελψ απφ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 16.2%, ην 11.3%
ησλ αγνξηψλ θαη ην 9.0% ησλ θνξηηζηψλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο
ζπζηεκαηηθνχο ρξήζηεο θαπλνχ (Kyrelsi et al.,2007). Παξάιιεια, ζε δηαρξνληθή
επξσπατθή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ γηα ην έηνο 2007, ην 22%, ησλ
καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, παξαδέρηεθαλ
φηη είραλ θάλεη ήδε ρξήζε θαπλνχ (Hibell et al., 2007).
Σν θάπληζκα, πέξα ησλ απνδεδεηγκέλα, πιένλ, βξαρππξφζεζκσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ζηελ πγεία, θαίλεηαη πσο
απνηειεί κία επηιέμηκε ζπλήζεηα απφ ηνπο λένπο. Χζηφζν, ν Graham (1987) αμηψλεη
φηη εληζρχεη ηε ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε
δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ (Ogden, 2004).
Ο θαπλφο κνηάδεη λα είλαη έλα πξντφλ πξνζελέο ζηνπο αλήιηθνπο, σζηφζν ε
θαπληζηηθή

ζπκπεξηθνξά

θαίλεηαη

πσο

παγηψλεη

ην

ραξαθηεξηζηηθφ

ηεο

ζπζηεκαηηθήο, θαζεκεξηλήο, ρξήζεο κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ 18 -22 εηψλ (Faculty of
the Harvard School of Public Health, 2001).



Κάπληζκα θαηΔιιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα

ε ζρεηηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα, γηα ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο
παλεπηζηεκηαθψλ θνηηεηψλ κε κέζε ειηθία ηα 20.6 έηε, παξαηεξείηαη φηη πνζνζηφ
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κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ θαπλνχ ηνπνζεηνχλ ην ρξνληθφ
ζεκείν έλαξμεο ηνπ θαπλίζκαηνο, θαηφπηλ ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Αθφκα, ν επηπνιαζκφο, γηα ην ζχλνιν ησλ, ζπζηεκαηηθά, θαπληζηψλ,
ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε αληηζηνηρνχζε ζε 17.8% (10-19 ηζηγάξα/εκέξα) θαη ζε
πνζνζηφ 15.1% (≥20 ηζηγάξα/εκέξα) γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ζε 15.3% θαη 9.3% γηα
ηηο θνηηήηξηεο (Alexopoulos et al., 2010).
ε αληίζηνηρεο έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ θνηηεηηθφ
πιεζπζκφ, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θαπλνχ θαίλεηαη πσο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν
κέηξεζεο ηεο ρξήζεο, θαηά πξνζέγγηζε, ην έλα ηξίην ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ
απνηειεί ζπζηεκαηηθνχο θαπληζηέο. Παξάιιεια, εληνπίδεηαη κία δηαθνξνπνίεζε
κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο έληαζεο ηεο ρξήζεο, κε ηνπο θνηηεηέο λα ραξαθηεξίδνληαη
ζπρλφηεξα σο βαξείο θαπληζηέο (heavy smokers), ζπγθξηηηθά κε ηηο θνηηήηξηεο.
Δηδηθφηεξα, νη Samakouri et al., (2010) ζε κειέηε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε
θαπλνχ ζε θνηηεηέο ηαηξηθήο, ειηθίαο 22-25 εηψλ, ην 31.47% ησλ αλδξψλ θαη ην
48,5% ησλ γπλαηθψλ πξνζδηνξίζηεθαλ σο ζπζηεκαηηθνί ρξήζηεο. Οη άλδξεο νη
νπνίνη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο βαξείο ρξήζηεο θαίλεηαη πσο δηέθεξαλ ειηθηαθά,
φληαο κεγαιχηεξνη απφ ηνπο κε θαπληζηέο, ελψ νη γπλαίθεο, κε θαπλίζηξηεο,
εθδήισλαλ ιηγφηεξν επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ρξήζεο αιθνφι.
Oη Tirodimos et al., (2009) ζε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ
θνηηεηψλ, αλαθέξνπλ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά γηα ηε ρξήζε θαπλνχ κεηαμχ ησλ
ειιήλσλ θνηηεηψλ (49.5% άλδξεο, 50.5% γπλαίθεο), ελψ παξάιιεια δηαπηζηψλνπλ
δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζρνιψλ πγείαο θαη ησλ ππφινηπσλ ζρνιψλ, κε ηνπο θνηηεηέο
ησλ ηειεπηαίσλ λα ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαπλίζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ζε
κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε ηξηηνεηείο θνηηεηέο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζρνιψλ πγείαο ηα
πνζνζηά θαπλίζκαηνο, ζπλνιηθά θαη γηα ηα δχν θχια, θπκαίλνληαη απφ ην 28.8%
(θνηηεηέο ηαηξηθήο) έσο 46.4% (επηζθέπηεο πγείαο), (Bardouni et al., 2012).
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ε δηαρξνληθή έξεπλα ζε 13 επξσπατθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο Διιάδαο, κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ 1990 θαη 2000, αλαθνξηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο
πγείαο θνηηεηψλ ειηθίαο 17-30 εηψλ, αλαθέξεηαη αχμεζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ε νπνία
αληηζηνηρεί ζην 4.2% γηα ηνπο άλδξεο θαη ζην 5.2 % γηα ηηο γπλαίθεο (Steptoe et al.,
2002).
Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε πνηνηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο
ησλ λέσλ, ειηθίαο 14-17 εηψλ, σο πξνο ην θάπληζκα, βξέζεθε λα επηθξαηεί επξέσο ε
αληίιεςε ηεο αλάγθεο ηνπ ηαηξηάζκαηνο κε ην θπξίαξρν θνηλσληθφ πξφηππν ηνπ
θαπλίζκαηνο, ηδηαίηεξα θαηά ηε θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο θίινπο
(Tamvakas&Amos, 2010).
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηφζν ζην ζηάδην ηεο εθεβείαο φζν θαη ζε
εθείλν ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο ε ρξήζε νπζηψλ κνηάδεη λα αθνινπζεί έλα
ζπλερέο, απνηεινχκελν απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: Υξήζε ειαθξνχ αιθνφι (κπχξα –
θξαζί), Κάπληζκα θαη ρξήζε ζθιεξνχ αιθνφι, Υξήζε Κάλλαβεο- Μαξηρνπάλα,
Υξήζε ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ (εξσίλε, θνθαΐλε) (Arnett&Hughes, 2012).

 Οηλνπλεπκαηώδε πνηά
Ζ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζε δηάθνξα πνιηηηζκηθά πιαίζηα,
φπσο θαη ζην δπηηθφ θφζκν, απνηειεί δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο
ζπλδηαιιαγήο. Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ απνθέξεη ε ρακειή θαηαλάισζε αιθνφι
ζηνλ νξγαληζκφ είλαη επξέσο γλσζηέο.Χζηφζν, ε ππέξκεηξε θαηαλάισζε αιθνφι
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζλεζηκφηεηα απφ ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα, ηα εγθεθαιηθά
επεηζφδηα θαη ηελ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο ( Σνχληαο, 2000).
ηελ πεξίνδν ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε
αιθνφι, ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ (Pedrelli et al., 2010). Μεηαμχ
άιισλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι θαη ηε λνζεξφηεηα ή/θαη
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ηελ ζλεζηκφηεηα πνπ επηθέξνπλ νη ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο (Arnett&Hughes, 2012), κε
ηελ δηαθηλδπλεπκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (Cooper, 2006), θαη φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί κε ηε ρξήζε άιισλ, λφκηκσλ θαη κε, εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.
Ζ ππέξκεηξε θαηαλάισζε αιθνφι (binge drinking), θαίλεηαη πσο
παξνπζηάδεη ηδηάδνπζα αχμεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ε αχμεζε απηή κνηάδεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο άλδξεο απφ φηη
ζηηο γπλαίθεο, ελψ ε ππέξκεηξε ρξήζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ θαη ηε
βαξχηεηα ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηε δσή ησλ αηφκσλ (Schulenberg et al,
2005).
Παξάιιεια, ε θαηαλάισζε αιθνφι δείρλεη πσο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ
είζνδν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ επξχηεξε εκπεηξία ηεο θνίηεζεο
(Arnett, 2004). Ίζσο ε παξαδνρή απηή λα απνηειεί εμήγεζε γηα ηε δηαθνξά
πνζνζηψλ θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ
θνηηεηψλ θαη ησλ λέσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ζ ρξήζε αιθνφι ζε φηη αθνξά ζηνπο λένπο θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη
πνιιαπινχο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ζ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ, ε ελίζρπζε, ε
ζπκκφξθσζε θαζψο θαη ιφγνη θνηλσληθνπνίεζεο ζεσξνχληαη σο ηα θίλεηξα πνπ
σζνχλ ηνπο λένπο ζηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (Cooper, 1994). Ζ
αληίιεςε πνπ δηακνξθψλνπλ ηα άηνκα γηα ηε ρξήζε αιθνφι, σο κέξνο ην νπνίν
απνηειεί ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ θαηαλάισζε φζν θαη
κε ηελ έληαζε απηήο (Foster, 2014). Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
δχλαηαη λα απνηειέζεη παξάγνληα επηξξνήο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε θαη
ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ (Cooper, 2006), ελψ πςειφηεξα πνζνζηά
θαηαλάισζεο αιθνφι έρνπλ ζρεηηζηεί κε δηαθηλδπλεπκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά
θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ πεξηζηαζηαθψλ ζπληξφθσλ (White et al., 2009).
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Σα πξφηππα θαη νη λφξκεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ
θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ, δείρλνπλ λα απνηεινχλ ηθαλφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο
πξνβιεκαηηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι, δξψληαο σο ηξνπνπνηεηηθφο παξάγνληαο
κεηαμχ ηεο επηζπκίαο (temptation) θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο αιθνφι
(Rinken&Neighbors, 2013).
Σέινο, ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε κειεηψλ θνφξηεο εθηηκά φηη ε απμεκέλε
θαηαλάισζε αιθνφι θαηά ην ηέινο ηεο εθεβείαο, ζπλδέεηαη κε εμίζνπ απμεκέλα
επίπεδα θαηαλάισζεο ζηελ ελειηθίσζε θαη, κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ πξνβιεκάησλ,
ζπλδέεηαη κε ηελ εμάξηεζε (McCambridge, McAlaney, Rowe, 2011).
Οκνίσο κε ην κνηίβν πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε θαπλνχ, έηζη θαη ζηε
ρξήζε νηλνπλεπκαηψδε πνηψλ, ηα άηνκα έρνπλ ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο
θαηαλαιψζεη αιθνφι, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθνί
θαηαλαισηέο.
ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι ζε
καζεηέο ειηθίαο 13 έσο 17 εηψλ, ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο πεξηνρήο, ηα δεδνκέλα
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ
(91%) αλέθεξε λα έρεη θαηαλαιψζεη αιθνφι ην ηειεπηαίν έηνο, ελψ πνζνζηφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 26% θαίλεηαη πσο είρε θαηαλαιψζεη 6 ή πεξηζζφηεξεο θνξέο αιθνφι
θαηά ην ηειεπηαίν κήλα. Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε εθηηκήζεθε ζην πνζνζηφ ηνπ
8.8% (Smart&Ogborne, 2000).
Ζ θαηαλάισζε αιθνφι ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδπφκελεο
ελειηθίσζεο, ζπλδέεηαη κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, σο ζχλνιν, θαζψο θαη κε ην βαζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο
ησλ λέσλ ζε απηνχο. ρεηηθή έξεπλα (Lorent et al., 2013), ζε πξνπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ζην Βέιγην αμηψλεη πσο ε θαηαλάισζε θαη ε θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ
πνηψλ, είλαη αλάινγεο ηεο εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο
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παξάγνληεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ δηακνλή ησλ λέσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ
ηδξχκαηνο (εζηίεο), ν αξηζκφο ησλ ζπγθάηνηθσλ θαη ησλ θίισλ, ηα έηε θνίηεζεο θαη
ν αξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, απνηεινχλ
ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ θαηαλάισζε θαη
ηελ ππέξκεηξε ιήςε αιθνφι.



Καηαλάισζε Αιθνόι θαηΔιιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα
ε φηη αθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη πσο ε θαηαλάισζε

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ απνηειεί δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ.
ρεηηθέο κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ δείρλνπλ πσο νη άλδξεο θαηαλαιψλνπλ
αιθνφι ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα, απφ φηη νη γπλαίθεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε
θαηαλάισζε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα, ηεο
νπνίαο ε θαξθηλνγφλνο δξάζε απμάλεηαη φηαλ ζπλππάξρεη κε αληίζηνηρεο
ζπκπεξηθνξέο (Σνχληαο, 2000).
ε ζρεηηθή έξεπλα, ζε έθεβνπο καζεηέο ειηθίαο 16 έσο 18 εηψλ, ε
θαηαλάισζε αιθνφι (ζπζηεκαηηθή θαη ππέξκεηξε) δείρλεη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ
αληίιεςε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχλ σο πξνο ηηο πθηζηάκελεο ζπκπεξηθνξέο
ηεο παξέαο. Ζ θαηαλάισζε θαίλεηαη πσο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπρλή κεηαμχ ησλ
αηφκσλ πνπ ζεσξνχζαλ φηη νη θίινη ηνπο θαηαλαιψλνπλ αιθνφι ή/ θαη θαπλφ.
Παξάιιεια, ε θαηαλάισζε αιθνφι ζπλδεφηαλ κε απηή ηνπ θαπλνχ, εθφζνλ ε
θαηαλάισζε αιθνφι ήηαλ ζπλεζέζηεξε γηα εθείλνπο πνπ θάπληδαλ (Koutra et al.,
2014). Αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμχ ρξήζεο θαπλνχ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ
ππνζηεξίδνπλ απνηειέζκαηα δηεξεχλεζεο ζε θνηηεηέο ζρνιήο πγείαο, φπνπ πνζνζηφ
29.6% ησλ θνηηεηξηψλ θαη 33.3% ησλ θνηηεηψλ παξαδέρηεθε παξάιιειε
θαηαλάισζε αιθνφι θαη θαπλνχ, ζε αληίζεζε κε ην 32.4% πνπ αλέθεξαλ κφλν
ρξήζε θαπλνχ θαη ηνπ 82.7% κφλν ρξήζε αιθνφι (Κσλζηαληηλίδεο θα., 2014).
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πλαθήο έξεπλα ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο,
κε κέζε ειηθία ηα 22 έηε, δείρλεη πσο νη θνηηεηέο πνπ θαηαλαιψλνπλ αιθνφι είλαη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κε θαηαλαισηέο. Δηδηθφηεξα, ην 77.2% ησλ θνηηεηψλ θαη ην
58.0% ησλ θνηηεηξηψλ αλαθέξνπλ θαηαλάισζε αιθνφι, έλαληη πνζνζηνχ ηεο ηάμεσο
ηνπ 22.8% ησλ αλδξψλ θαη ηνπ 42.0% ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο
κε θαηαλαισηέο. Δπηπξφζζεηα, σο βαξείο θαηαλαισηέο ραξαθηεξίδεηαη ην 5.2% ησλ
αλδξψλ θαη ην 3.6% ησλ γπλαηθψλ (Mammas et al., 2003).
Αληίζηνηρε κειέηε ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο
Βφξεηαο Διιάδαο, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 22.51 έηε θαλεξψλεη φηη, γηα ηελ
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (85.6%) ε θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ δελ
μεπεξλά ηα δχν εκεξεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ελψ ηα
ζαββαηνθχξηαθα, ε πιεηνλφηεηα παξαδέρεηαη πσο θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν 2
έσο, ην αλψηεξν 5 πνηά. Παξάιιεια, απφ ην ζχλνιν ηνπ 28.3% ησλ θνηηεηψλ νη
νπνίνη αλαθέξνπλ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, πνζνζηφ χςνπο 33.8%
αληηζηνηρεί ζηνπο άλδξεο θαη 12.0% ζηηο γπλαίθεο (Liourta&Empelen, 2008).
Οκνίσο κε ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα, ε κειέηε γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο
ησλ Tirodimos et al., (2009), αλαθέξεη φηη νη θνηηεηέο πνπ αλέθεξαλ ππεξβνιηθή
ρξήζε αιθνφι ζε εβδνκαδηαία βάζε ήηαλ αξηζκεηηθά ιίγνη. Χζηφζν παξαηεξήζεθε
δηαθνξά κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο θαη άιισλ ζρνιψλ, δηαθνξεηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ηαηξηθήο λα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά
θαηαλάισζεο.
Σέινο, ζε αλάινγε έξεπλα, αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιή θαηαλάισζε ζε
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ειηθίαο 22 έσο 25 εηψλ, θαίλεηαη πσο ην 35.18% ησλ
αλδξψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ αιθνφι θαη ην 37. 4% ησλ γπλαηθψλ αληίζηνηρα,
ραξαθηεξίδνληαη σο «κε αζθαιείο» θαηαλαισηέο, ελψ παξάιιεια ε ζπκπεξηθνξά
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απηή θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε έλα κνηίβν θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο, φπνπ ε
πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ εκθαλίδνληαη θαη σο θαπληζηέο.



Σεμνπαιηθή Σπκπεξηθνξά
Ζ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ζπληζηά θαη απηή ζπκπεξηθνξά πγείαο, ε νπνία

επεξεάδεηαη απφ ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο
(Σνχληαο, 2000). Ζ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα σο πξνο
ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο ησλ αηφκσλ, θαη ε βαξχηεηα πνπ ηνπ
απνδίδεηαη θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ (Johnson, Mercer,
Cassel, 2006).
Ζ ζπλνπζία, ζηε πεξίνδν ηεο αλαδπνκέλεο ελειηθίσζεο ελέρεη ηδηάδνληα
ξφιν ηφζν πξνο ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο
ησλ λέσλ, φζν θαη σο πξνο ηε γεληθφηεξε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο.Πξφθεηηαη γηα
κία πεξίνδν φπνπ, ηππηθά, νη ππνςήθηνη ελήιηθεο, έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά
άηνκα, κε αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ είηε ζπλάπηνπλ εξσηηθέο ζρέζεηο, είηε
ζπλεπξίζθνληαη ππφ πεξηζηαζηαθφ ζεμ. Ο πςειφο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ειηθηαθέο
νκάδεο, αξηζκφο θαη ε ζπρλή ελαιιαγή εξσηηθψλ ζπληξφθσλ, απνηειεί παξάγνληα
θηλδχλνπ σο πξνο ηα εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (Arnett&Hughes, 2012;
Johnson,

Mercer,

Cassel,

2006,

UpchurchDMetal.,

2004

ζην

Haydon,

Herring&Halpern, 2012).
Καη ζηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά, έλα ζεβαζηφ πνζνζηφ ησλ λέσλ εκθαλίδεηαη
σο ζεμνπαιηθά ελεξγφ απφ ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο. Δηδηθφηεξα, ζε δηαρξνληθή
έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ησλ καζεηψλ ζηελ επξσπατθή
πεξηνρή, νη έθεβνη ζε ειηθία 15 εηψλ, αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ήδε νινθιεξσκέλε
ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε. Σα πνζνζηά πνηθίινπλ, ηφζν κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζν θαη
κεηαμχ ησλ θχισλ. Σα πςειφηεξα πνζνζηά εληνπίδνληαη ζηε ρψξα ηεο Γξνηιαλδίαο
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φπνπ πνζνζηφ χςνπο 71% ησλ εξσηεζέλησλ θνξηηζηψλ θαη 46% ησλ αγνξηψλ
παξαδέρεηαη νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή επαθή, θαη ηα ρακειφηεξα ζηε ινβαθία κε
ην 10% ησλ καζεηξηψλ θαη ην 15% ησλ καζεηψλ λα αλαθέξνπλ ζπλνπζία. ε φηη
αθνξά ζηελ Διιάδα, ην 18% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 39% ησλ αγνξηψλ δειψλνπλ
ζπλνπζία. Παξάιιεια ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη επξσπαίνη καζεηέο, ππνδεηθλχνπλ
ηε ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ σο ην βαζηθφ κέηξν αληηζχιιεςεο πνπ ιακβάλνπλ
(Curie et al., 2012).
Σν Δπξσπατθφ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο ησλ Αζζελεηψλ, ζηελ εηήζηα
αλαθνξά ηνπ έηνπο 2014 γηα ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα αλαθέξεη φηη
λνζήκαηα φπσο ηα ριακχδηα θαη ν ηφο ηεο αλζξψπηλεο αλνζνεπάξθεηαο (HIV)
ζπγθεληξψλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο ειηθίεο κεηαμχ 15 έσο 24 εηψλ ελψ, ν ηφο
ηεο Ζπαηίηηδα Β θαη ηεο ζχθηιεο θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά
ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 25 έσο 34 εηψλ (ECDC, 2015).
Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πξναλαθεξφκελεο ειηθίεο νκάδεο αληηζηνηρνχλ ζηηο
πεξηφδνπο εθείλεο φπνπ ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε.
Δμίζνπ εκθαλέο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε κε πξνζηαηεπφκελε ζεμνπαιηθή επαθή
απνηειεί ηελ θπξίαξρε αηηία επηβάξπλζεο λφζσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο ζε
παγθφζκην επίπεδν μεπεξλνχλ εθείλεο ηνπ θαπλνχ, ηνπ αιθνφι θαη ηεο πςειήο
αξηεξηαθήο πίεζεο (Ezzati et al, 2002 ζην Johnson, Mercer, Cassell, 2006).
Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ελαιιαζζφκελσλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ
κε ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ζεμνπαιηθψλ λνζεκάησλ θαίλεηαη πσο
κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ (Kaestle et al., 2005). Παξάιιεια, ν
θίλδπλνο κεηάδνζεο ζεμνπαιηθψλ λνζεκάησλ φπσο θαη επξχηεξα, ν θίλδπλνο ησλ
ζπκπεξηθνξψλ δηαθηλδχλεπζεο σο πξνο ηελ ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία,
δείρλεη λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο
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(Haydon, Herring, Halpern, 2012) θαη ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Vivancos et al., 2013).
Αθφκα, άμηα αλαθνξάο είλαη ε αληίιεςε πνπ δηακνξθψλνπλ νη λένη σο πξνο
ην ηί ζπληζηά ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο ζε
πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο δείρλνπλ φηη ην 60% ηνπ δείγκαηνο δελ πξνζιακβάλεη ηελ
εκπινθή ηνπ ζην ζηνκαηηθφ έξσηα σο ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε. Ζ ίδηα αληίιεςε
επηθξαηεί γηα ην 19% ησλ θνηηεηψλ ζε φηη αθνξά ην πξσθηηθφ ζεμ (Cute, Eshbaugh,
Wiersma, 2008). Ίζσο αλάινγεο αληηιήςεηο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθπγή ιήςεο
κέηξσλ πξνθχιαμεο θαηά ηε ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε.



Σεμνπαιηθή Σπκπεξηθνξά θαη Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνινπζνχλ νη λένη πνπ
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο ζην ειιεληθφ πιαίζην, ηα
δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα.
πγρξνληθή κειέηε αλαθνξηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ πξνθχιαμεο θαη ηε ρξήζε
πξνθπιαθηηθνχ ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε κέζε ειηθία ηα 22 έηε, ε νπνία
δηεμήρζε ζηελ Διιάδα θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ππνζηεξίδεη φηη ε παξειζνληηθή
ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηε ρξήζε πξνθχιαμεο απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν πξνγλσζηηθφ
δείθηε ζθφπηκεο παξάιεηςεο πξνθπιαθηηθνχ γηα ηα άηνκα ηα νπνία ζεσξνχλ φηη
βξίζθνληαη ζε απνθιεηζηηθή εξσηηθή ζρέζε (Protogerou&Turner –Cobb, 2011).
ε αλάινγε κειέηε, αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο αληηζχιιεςεο πνπ
αθνινπζνχλ νη γπλαίθεο ειηθίαο 18 έσο 26 εηψλ νη νπνίεο θνηηνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαίλεηαη φηη ε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ είλαη ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε
ηφζν ζηε ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 18-20 εηψλ (57.63% ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ),
θαζψο θαη ζε εθείλε ησλ 21 έσο 26 εηψλ (ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ 49.39%).
Παξάιιεια ε κέζνδνο επείγνπζαο αληηζχιιεςεο ζπγθεληξψλεη ζρεηηθά πςειά
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πνζνζηά θαη ζηηο δχν ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, 29.72% ησλ θνηηεηξηψλ ειηθίαο 18 έσο
20 εηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη επείγνπζα αληηζχιιεςε, θαη 42.66%
ειηθίαο 21 έσο 26 εηψλ αληίζηνηρα (Donadiki et al.,2103).
Σέινο, ζε επξσπατθή έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγεζείζα, ηεο
ζεμνπαιηθήο ζπλεχξεζεο, θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ ζε
ελήιηθεο 18 έσο 49 εηψλ θαίλεηαη πσο ε θαηαλάισζε αιθνφι ήηαλ απνηειέζκα είηε
ηεο ρακειήο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο κεηαμχ ησλ ζπληξφθσλ, είηε εμ‟ αηηίαο ηεο
πξφζθαηεο, κεηαμχ ηνπο γλσξηκίαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα
θαλεξψλνπλ φηη κφλν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2.0%, εμ‟ απηψλ πνπ είραλ
θαηαλαιψζεη αιθνφι, παξαδέρηεθαλ πσο ήηαλ κεζπζκέλνη. Δπηπξφζζεηα, ε
θαηαλάισζε αιθνφι έκνηαδε λα είλαη πηζαλφηεξε επηινγή γηα ηα άηνκα πνπ
βξίζθνληαλ ζε πςειφηεξε θνηλσληθή ζέζε απφ φηη ν ζχληξνθνο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε
ηνπο ζπληξφθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάινγν θνηλσληθφ επίπεδν (Traeen et al.,2003).
Ζ αμία ηεο δηακφξθσζεο ζπλεθηηθήο ηαπηφηεηαο, βάζεη ηεο νπηηθήο ηεο
δεκφζηαο πγείαο, εδξάδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πξνψζεζεο πγηψλ επηινγψλ θαη ζηελ
πξφιεςε θαη ελίζρπζε ηεο απνθπγήο ιήςεο δηαθηλδπλεπκέλσλ απνθάζεσλ
(Schwartz et al., 2013).
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Κεθάλαιο 3ο: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο (bullying), Δθθνβηζκφο Μέζσ Γηαδηθηχνπ
(cyberbullying) & Αλαδπφκελε Δλειηθίσζε

3.1: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο (bullying) – Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Παξφιν πνπ ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ, απνηειεί έλα, ζρεηηθά, πξφζθαην γεγνλφο, ν εθθνβηζκφο ζπληζηά έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ζχκθπην ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, αληρλεχζηκν ήδε απφ ηελ
αξραηφηεηα (Rigby, 2008).
Ζ κεζνδηθή κειέηε ηνπ εθθνβηζκνχ ζηελ Δπξψπε, εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίεο ηνπ 1970, απφ ηνλ Dan Olweus, ζηε ρψξα ηεο Ννξβεγίαο, κε αθνξκή ηελ
απηνθηνλία 2 καζεηψλ, ζπκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. Έθηνηε,
εληνπίδεηαη πιήζνο εξεπλψλ ηφζν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φζν θαη ζε παγθφζκην
επίπεδν, εζηηάδνληαο ζηε θχζε ηνπ εθθνβηζκνχ, ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ζηηο
ζπλέπεηεο πνπ, ελδερνκέλσο, επηθέξεη. Γηεζλείο κειέηεο αλαθέξνπλ ηελ ελεξγή
εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ζε αλαινγία 3 πξνο 10.
(Γηνβαδνιηάο, 2008 ζην Rigby, 2008).
Ο ελ ιφγσ φξνο, γισζζηθά, δελ είλαη εθηθηφ λα απνδνζεί ζε αξθεηέο ρψξεο,
εθηφο απηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο. ηηο
θαλδηλαβηθέο ρψξεο ν εθθνβηζκφο απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε mobbing ή mobbning
(Olweus, 2009). Παξά ην γεγνλφο φηη ν εθθνβηζκφο, πιένλ, ζπληζηά κία επξέσο
δηαδεδνκέλε έλλνηα, ηείλεη πνιιέο θνξέο λα ζπγρέεηαη κε εθείλε ηεο βίαο (violence)
θαη ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (antisocial behaviour) (Αξηηλνπνχινπ, 2001).
Χζηφζν, ζε ζρεηηθή κειέηε αλαθνξηθά κε ην λφεκα θαη ηα είδε πνπ
απνδίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ, δελ
βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην λφεκα πνπ απνδίδεηαη, νχηε θαη σο πξνο
ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν (Smorti, Menesini,
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Smith, 2003 ζην Hong&Espelage, 2012). Δπηπιένλ, έλαο, ζρεηηθά, πξφζθαηνο
νξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ εθθνβηζκφ εθθξάδεη ε αγγιηθή ιέμε punking (Philips,
2007). ε φηη αθνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ε έλλνηα ηνπ φξνπ bullying απνδίδεηαη
σο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο (Αξηηλνπνχινπ, 2001).
Αλάινγε δπζρέξεηα κε ηελ ελλνηνινγηθή απφδνζε ηνπ θαηλνκέλνπ
παξνπζηάδεη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ. ε αληηδηαζηνιή κε ην πιήζνο ησλ
δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία, δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή
νκνθσλία σο πξνο ηελ απνδνρή ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ.
Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νξηζκψλ, ν Farrington (1993) ραξαθηεξίδεη ηνλ
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο ηελ επαλαιακβαλφκελε ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή θαηαπίεζε,
πξνεξρφκελε απφ έλα πεξηζζφηεξν, πξνο έλα ιηγφηεξν δπλαηφ άηνκν (Rigby, 2003a).
ε άιιν νξηζκφ, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνδίδεηαη σο ε επαλαιακβαλφκελε
θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο (abuse of power), ε νπνία είλαη ζπζηεκαηηθή,
επαλαιακβαλφκελε θαη ζθφπηκε (Smith&Sharp, 1995). Γηα ηνλ Olweus, ν ζρνιηθφο
εθθνβηζκφο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο αθφινπζεο πεξηγξαθήο:
«έλαο καζεηήο γίλεηαη αληηθείκελν εθθνβηζκνχ ή ζπκαηνπνηείηαη
φηαλ ππνβάιιεηαη, θαη‟ επαλάιεςε θαη θαη‟ εμαθνινχζεζε, ζε
αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο άιινπ καζεηέο»
(Olweus, 2002a: 10)
Παξάιιεια, ν ζπγγξαθέαο δηεπθξηλίδεη φηη ε αληζνξξνπία ηεο δχλακεο
κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα
πεξηζηαηηθφ σο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ελψ δηαρσξίδεη ην εχζπκν πείξαγκα απφ ηελ
θαθφβνπιε πξφζεζε (Olweus, 2009).
Δίλαη εκθαλέο φηη ε αζπκκεηξία ηεο δχλακεο, ην γεγνλφο, δειαδή φηη ην ζχκα
δελ είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ε επαλαιεπηηθφηεηα ησλ
πεξηζηαηηθψλ θαζψο θαη ε ζθνπηκφηεηα απφ πιεπξάο ησλ θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ πνπ
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αζθεί ηνλ εθθνβηζκφ, απνηεινχλ θνηλά ζεκεία ζηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο.
Χζηφζν, ελψ ν Olweus πξνζεγγίδεη ηνλ εθθνβηζκφ απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ζχκαηνο, ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ίδην ην ζχκα πξνζιακβάλεη ηελ πξάμε πνπ αζθείηαη ελαληίνλ
ηνπ, νη ππφινηπνη νξηζκνί πξνζεγγίδνπλ ηνλ εθθνβηζκφ πεξηγξαθηθά, εζηηάδνληαο
ζην πεξηζηαηηθφ θαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ην ζπληζηνχλ.
Με βάζε ηε δηρνγλσκία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ
ησλ νξηζκψλ, ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Αζζελεηψλ ησλ Ζ.Π.Α (DCD),
αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ελφο θνηλνχ νξηζκνχ, απνβιέπνληαο ζηελ αμηφπηζηε
κέηξεζε θαη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη, ζηελ εθαξκνγή
απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο παξέρεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ:
«Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί κία αλεπηζχκεηε επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά (ή ζπκπεξηθνξέο) απφ έλα ή κηα νκάδα λέσλ, νη νπνίνη
δελ είλαη αδέξθηα ή ζχληξνθνη ζε ξνκαληηθή ζρέζε, θαη
πεξηιακβάλεη ηελ παξαηεξνχκελε ή πξνζιακβαλφκελε αληζνξξνπία
δχλακεο. Δίλαη κία πνιιαπιά επαλαιακβαλφκελε πξάμε ή ελέρεη
κεγάιε πηζαλφηεηα λα επαλαιεθζεί. Ο ρνιηθφο Δθθνβηζκφο
δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη βιάβε (harm) ή δπζθνξία (distress) ζην λέν
πνπ

ζηνρνπνηείηαη,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ζσκαηηθήο,

ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήο ή εθπαηδεπηηθήο βιάβεο» (Gladden et al,
2014: 17).
Γηεπθξηληζηηθά, ν φξνο «λένη» αλαθέξεηαη ζε άηνκα ζρνιηθήο ειηθίαο 5 έσο 18 εηψλ.
Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πξνζκεηξά ηηο κνξθέο ηεο βίαο. Παξάιιεια ν
Π.Ο.Τ. αλαγλσξίδεη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ σο επηζεηηθή ελέξγεηα, ππφ ηελ
επξχηεξε θαηεγνξία ηεο λεαληθήο βίαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο λένη
πεξηγξάθνληαη ηα άηνκα ειηθίαο 10 έσο 29 εηψλ (WHO, 2002).
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Ζ βία ζπληζηά έλα πνιχπινθν θαη πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν ην νπνίν
πξνζιακβάλεηαη, πεξηγξάθεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηα ζηεξεφηππα,
ηηο λφξκεο θαη ηηο εμειίμεηο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο εληφο ηεο νπνίαο πθίζηαηαη.
πλεπψο, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζπληζηά έλα δηάρπην θαηλφκελν ην νπνίν
αλεμαξηήησο ηεο αξηηφηεηαο κε ηελ νπνία πεξηγξάθεηαη θαη ηεο αμηνπηζηίαο κε ηελ
νπνία κεηξάηαη, δελ παχεη λα ελέρεη ηελ ππνθεηκεληθή νπηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο
εληφο ηνπ νπνίνπ εθδειψλεηαη θαη, θπξίσο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο αμίαο πνπ νη
ίδηνη νη εκπιεθφκελνη θαη ηδίσο ηα ζχκαηα απνδίδνπλ ζε θάζε πεξηζηαηηθφ,
επαλαιακβαλφκελν ή κε.
«Ο εθθνβηζκφο είλαη έλα γεγνλφο δσήο….. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία θάζε
θνξά πνπ θάπνηνο πθίζηαηαη εθθνβηζκφ είλαη ε δίθε ηνπ ηζηνξία, νη
ζπλζήθεο θαη ην πιαίζην πνπ νδήγεζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ»
(Sullivan, Cleary, Sullivan, 2005: 3).
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξφιν πνπ ν εθθνβηζκφο ηείλεη, θπξίσο, λα
εληνπίδεηαη θαη λα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα, δελ απνηειεί ίδηνλ κφλν ησλ ζρνιείσλ. Δληνπίδεηαη ζε
εμίζνπ ζεκαληηθά πνζνζηά ζε πιαίζηα ηα νπνία επηηξέπνπλ θαη επλννχλ ηελ
εθδήισζε αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ν εξγαζηαθφο ρψξνο, ηα ζσθξνληζηηθά
ηδξχκαηα, ν αζιεηηζκφο θαη ε πνιηηηθή (Rigby, 2008).

3.2: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζπληζηά κνξθή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε
νπνία παξφιν πνπ εθθξάδεηαη κε πνηθίινπο ηχπνπο, βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί
ε αληζζνξνπία ηεο δχλακεο κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο.
Ζ αζπκκεηξία ηεο δχλακεο δελ αλαθέξεηαη κεκνλσκέλα θαη απνθιεηζηηθά
ζηελ δηαθνξεηηθή κπτθή ηζρχ ή ζηελ δηαθνξεηηθή ζσκαηηθή δηάπιαζε κεηαμχ
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ζχηε θαη ζχκαηνο, ε νπνία αξθεηέο θνξέο είλαη ππαξθηή θαη γίλεηαη εχθνια
αληηιεπηή (Olweus, 2009). Ζ αζπκκεηξία ηεο δχλακεο δχλαηαη, εθηφο ησλ
παξαπάλσ, λα αθνξά πλεπκαηηθά, ςπρνινγηθά (Nansel et al, 2001) ή θνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ιεθηηθή ηθαλφηεηα, ε επζηξνθία, ε δεκνθηιία, ε χπαξμε
θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ε παξέα νκειίθσλ απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο
ηδηφηεηεο νη νπνίεο αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θάζε άηνκν
δεκηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ ηζρχ κεηαμχ
ηνπ πηζαλνχ ζχηε θαη ζχκαηνο (Rigby, 2008).
Δπηπξφζζεηα, ε αξηζκεηηθή δπζαλαινγία κεηαμχ ηεο νκάδαο θαη ηνπ
αηφκνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ίδην ην ζχκα πξνζιακβάλεη ηελ επξχηεξε
θαηάζηαζε αιιά θαη, ε εθηίκεζε πνπ δηαηεξεί σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζε
αλάινγα πεξηζηαηηθά, δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο βάζεη ησλ νπνίσλ
νη εκπιεθφκελνη ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζα αλαιάβνπλ ξφιν
ζχηε ή ζχκαηνο (Olweus, 2002a).

3.2.1: Μνξθέο θαη Σχπνη ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ
χκθσλα κε ηνλ πξφζθαην νξηζκφ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο
Ννζεκάησλ (CDC, 2014), ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο εθθξάδεηαη έκκεζα ή άκεζα. Ζ
άκεζε κνξθή ζπληζηά ζπκπεξηθνξά άκεζεο επίζεζεο πξνο ην ζχκα, είηε ζσκαηηθά
είηε ιεθηηθά, ελψ, ε έκκεζε αθνξά επηζέζεηο νη νπνίεο δελ εθδειψλνληαη θαηά
πξφζσπν ζην άηνκν πνπ εθθνβίδεηαη, γηα παξάδεηγκα έκκεζε κνξθή εθθνβηζκνχ
απνηειεί ε δηάδνζε θαθφβνπισλ θεκψλ. Ζ ελ ιφγσ κνξθή είλαη ζπρλά
αλαγλσξίζηκε θαη σο θνηλσληθή επηζεηηθφηεηα (Sullivan, Cleary, Sullivan, 2005).
Οη ηχπνη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηνλ ζσκαηηθφ, ζηνλ
ιεθηηθφ, ζηνλ ζρεζηαθφ (relational) θαη ζηελ θαηαζηξνθή πιηθψλ – πξνζσπηθψλ
αληηθεηκέλσλ (damage of property) (CDC, 2014).
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Σύποι σολικού Δκθοβιζμού
υμαηικόρ

Μοπθέρ σολικού Δκθοβιζμού
Άμεζορ Δκθοβιζμόρ
‘Έμμεζορ Δκθοβιζμόρ
Υηππήκαηα, θινηζηέο, θηχζηκν,
Πεηζαλαγθαζκφο ηξίηνπ αηφκνπ
πέηαγκα πέηξαο
λα επηηεζεί ζην ζχκα

Λεκηικόρ

Λεθηηθέο πξνζβνιέο, βξίζηκν,
πξνζβιεηηθά νλφκαηα

Γηάδνζε θαθφβνπισλ θεκψλ

Μη Λεκηικόρ- σεζιακόρ
Δκθοβιζμόρ

Απεηιεηηθέο θαη αηζρξέο
ρεηξνλνκίεο

Μεηαθίλεζε –απφθξπςε
πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ
θφπηκε απφθιηζε ηνπ ζχκαηνο
απφ ηελ παξέα ή θνηλσληθή
δξαζηεξηφηεηα.
Rigby, 2003a

πλήζσο, ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηεινχλ ζπλδπαζηηθέο
εθδειψζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ κνξθψλ θαη ηχπσλ. Δπί παξαδείγκαηη κία άκεζε
ζσκαηηθή επίζεζε δχλαηαη, θαη ζπλήζσο, ζπλνδεχεηαη απφ ιεθηηθή επίζεζε, ελψ
πνιιέο θνξέο πξφθεηηαη γηα κία κε πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν, παξά ην
γεγνλφο φηη νη ζπλέπεηεο ελφο πεξηζηαηηθνχ εθθνβηζκνχ δελ είλαη πάληα νξαηέο,
ηδηαίηεξα φηαλ ε αλαθνξά γίλεηαη γηα έκκεζν ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, νη επηπηψζεηο πνπ
επηθέξεη ζηα εκπιεθφκελα κέιε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ζε βξαρππξφζεζκν θαη
καθξνπξφζεζκν επίπεδν, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ή ηεο κνξθήο πνπ ιακβάλεη ν
εθθνβηζκφο (Rigby, 2003a; SullivanK., Cleary, SullivanG., 2005).
Σέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηε βηβιηνγξαθία, απαληάηαη ν δηαρσξηζκφο
ηνπ εθθνβηζκνχ, κε βάζε ηελ νκάδα πνπ απνηειεί ζηφρν ζπκαηνπνίεζεο. Γηα
αξθεηνχο κειεηεηέο ν εθθνβηζκφο κπνξεί επηπξφζζεηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζηνλ
ξαηζηζηηθφ εθθνβηζκφ, ζηνλ εθθνβηζκφ καζεηψλ κε αλαπεξία, ζηνλ ζεμνπαιηθφ ή
έκθπιν εθθνβηζκφ θαη ζηνλ νκνθνβηθφ εθθνβηζκφ (Cowie&McGrawhill, 2008;
Rigby, 2008).

3.3: Σα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δκπιεθνκέλσλ
Ο ρνιηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε
κνξθή βίαο κεηαμχ ησλ λέσλ (Smokowski&Holland-Kopasz, 2005).Ζ εκπινθή ησλ
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αηφκσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν δελ κπνξεί λα ηδσζεί μέρσξα ηνπ επξχηεξνπ
πιαηζίνπ ζην νπνίν δηαδξακαηίδνληαη ηα ελ ιφγσ πεξηζηαηηθά, νχηε λα ζεσξεζεί φηη
νη ζπλέπεηεο πνπ ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο επηθέξεη αθήλνπλ αλεπεξέαζην ην επξχηεξν
πιαίζην, φπσο θαη ηα άηνκα πνπ ην απαξηίδνπλ.



Θύηεο (bullies) Σρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ

Οη ζχηεο (bullies), ηα άηνκα πνπ ζπλήζσο αζθνχλ εθθνβηζκφ ζε άιινπο
καζεηέο, πεξηγξάθνληαη σο άηνκα επηζεηηθά ηα νπνία θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ κία
ζεηηθή άπνςε σο πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα θαη, ηελ βία γεληθφηεξα (Olweus, 2009) ελψ
ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο (Espelage, Mebane,
Adams, 2004). Σν επίπεδν ελζπλαίζζεζεο αληαλαθιά ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ζε
φηη αθνξά ηε βαξχηεηα πνπ ελέρνπλ νη πξάμεηο ησλ αηφκσλ θαη, ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ πξνθαινχλ ή εθδειψλνπλ ηξίηα πξφζσπα. Οη δξάζηεο, ζπρλά εκθαλίδνληαη είηε,
σο δεκνθηιή άηνκα ηα νπνία ραίξνπλ ηνπ ζαπκαζκνχ θαη, πηζαλφο, ηεο ππνζηήξημεο
ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005), είηε σο θαζφινπ
δεκνθηιή άηνκα, γηα ηα νπνία ε εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί έλα
κέζν εζηηαζκνχ ηεο πξνζνρήο (Smokowski&Holland- Kopasz, 2005). Δπηπξφζζεηα,
θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ δξνπλ σο ζχηεο δηαθαηέρνληαη απφ έληνλν παξνξκεηηζκφ
θαη ηζρπξφ αίζζεκα θαζψο θαη αλάγθε γηα θπξηαξρία (Olweus, 2002a).
Αθφκα, παξαηεξείηαη κία αληηπαξάζεζε απφςεσλ σο πξνο ην γεγνλφο ηνπ
επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο πνπ δηαθξίλεη ηνπο λένπο πνπ δξνπλ σο
ζχηεο. Οξηζκέλεο αλαθνξέο ππνδεηθλχνπλ φηη αξηζκφο δξαζηψλ θέξεη ηδηαδφλησο
ρακειά

επίπεδα

απηνεθηίκεζεο

(O‟Moore&Kirkaham,

2001

ζην

Smokowski&Holland- Kopasz, 2005; Rigby, 2008), ελψ άιιεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη
δξάζηεο δηαηεξνχλ, κάιινλ, ζεηηθή άπνςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Olweus, 2009).
Χζηφζν, θακία δελ απνξξίπηεη ην γεγνλφο χπαξμεο αγρψδνπο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία
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θάπνηεο θνξέο ζπλδέεηαη κε επίπεδα θαηάζιηςεο. Σέινο, ε εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ
εθθνβηζκνχ απφ πιεπξάο ζπηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο εθάζηνηε δπζθνιίεο (Andreou, 2001).



Θύκαηα (Victims) Σρνιηθνύ Δθθνβηζκνύ

ηνλ αληίπνδα ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο, ηα άηνκα ηα νπνία απνηεινχλ
ζηφρν εθθνβηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο
θαη απηνπεπνίζεζεο, σο εζσζηξεθή θαη αγρσκέλα, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη πσο θαη
νη ίδηνη πξνζιακβάλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο σο ρακειφηεξε ηνπ κέζνπ (Rigby, 2008).
Πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία, ηππηθά, ζηεξνχληαη θάπνηνπ θνηλσληθνχ
δηθηχνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ην ζρνιηθφ πιαίζην. Παξάιιεια, ην
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν πεξηγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα ρακειφ,
φπσο θαη ην αθαδεκατθφ θαη νη, θαη‟ επέθηαζε, ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο (Sullivan,
K., Cleary, Sullivan, G, 2005). Δλψ, παξνπζηάδεηαη πςειή ε πηζαλφηεηα, λα κε
δηαηεξνχλ νχηε έλα ζηελφ θίιν ζην ζρνιείν (Olweus, 2009).
πλήζσο ηα άηνκα ηα νπνία ζπκαηνπνηνχληαη, δελ δηαηεξνχλ ζεηηθή άπνςε
γηα ηε βία θαη δελ εθδειψλνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. πρλά πεξηγξάθνληαη σο
παζεηηθά ή ππνηαθηηθά ζχκαηα (passive or submissive victim). Ζ ζπγθεθξηκέλε
πεξηγξαθή αληηζηνηρεί ζε εθδήισζε ζηάζεσο ππαλαρψξεζεο έλαληη ηεο εθάζηνηε
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπηχζζεηαη ελαληίνλ ηνπο, θαη ζε κία
ππνβφζθνπζα επαιψηεηα θαη ηξσηφηεηα ε νπνία εθπέκπεηαη ζηνλ ελδερφκελν ζχηε.
Σαπηφρξνλα, εληνπίδεηαη θαη ε θαηεγνξία ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ελεξγεηηθά ή
πξνθιεηηθά ζχκαηα (proactive victim). Πξφθεηηαη γηα καζεηέο νη νπνίνη
ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζπλδπαζκφ επηζεηηθήο θαη αγρψδνπο ζπκπεξηθνξάο, ε
εθδήισζε ηεο νπνίαο, δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο πξφθιεζε απφ ηνλ ζχηε (Olweus,
2002a, Olweus, 2009).
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Θύηεο-Θύκαηα (Bully-Victims):

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ δχλαηαη λα
ζπκαηνπνηνχληαη απφ ηζρπξφηεξνπο καζεηέο θαη παξάιιεια λα εθθνβίδνπλ ιηγφηεξν
ηζρπξνχο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ίδηνπο, καζεηέο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζπρλά εκπίπηνπλ
θαη ηα πξνθιεηηθά-ζχκαηα (proactive victims). Σα άηνκα απηά θαίλεηαη λα
ζπγθεληξψλνπλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο, πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο
θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε αληίμνσλ θαηαζηάζεσλ,
ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζχηεο θαη ηα ζχκαηα (Smokowski&Holland-Kopasz, 2005).



Παξεπξηζθόκελνη ή Παξαηεξεηέο (Bystanders)
Δμίζνπ ζεκαληηθφ θαη, αξθεηέο θνξέο ηξνπνηεηηθφ ξφιν, σο πξνο ηελ

εθδήισζε πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δηαδξακαηίδνπλ νη παξεπξηζθφκελνη.
Οη παξεπξηζθφκελνη ή παξαηεξεηέο, ζπλήζσο είλαη απηφπηεο κάξηπξεο ησλ
γεγνλφησλ θαη, ε πηνζεηνχκελε ζηάζε θαζψο θαη ε αληίδξαζε ηνπο, δχλαηαη λα
επεξεάζεη ηελ έθβαζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ, αθφκα θαη ηελ ζπλέρηζε ή παχζε
ηνπ εθθνβηζκνχ. Οη παξαηεξεηέο ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ έλαλ απφ ηνπο
αθνινχζνπο ξφινπο, ηνπ βνεζνχ (assistant), εθείλνπ πνπ παξέρεη ελίζρπζε αλαηξνθνδφηεζε (reinforcer), ηνπ ακέηνρνπ (outsider), θαη ηνπ ππεξαζπηζηή
(defender).
Οη βνεζνί ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εθθνβηζκφ ελεξγά, αθνινπζψληαο ηελ
επίζεζε πνπ εθδειψλεη ν ζχηεο. Αθνινχζσο, ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν
ηνπ ππεξαζπηζηή, εληζρχνπλ ην άηνκν πνπ αζθεί εθθνβηζκφ, κέζσ ιεθηηθψλ
κελπκάησλ ππέξ ηνπ ηειεπηαίνπ ή θαηά ηνπ ζχκαηνο. πλήζσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ
παξαηεξεηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ πνπ παξακέλνπλ ακέηνρνη, κε
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ιακβάλνληαο ζέζε ππέξ ηνπ ζχηε ή ηνπ ζχκαηνο, παξφιν πνπ παξαθνινπζνχλ θαη
έρνπλ γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πεξηζηαηηθψλ.
Σέινο, νη ππεξαζπηζηέο αλήθνπλ ζηα άηνκα εθείλα ηα νπνία ζα πξναζπίζνπλ
ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζχκαηνο ιακβάλνληαο ελεξγή ζέζε ππέξ ηνπ θαη, θαη‟ επέθηαζε
ελαληίνλ ηνπ αηφκνπ πνπ αζθεί ηνλ εθθνβηζκφ. Παξφιν πνπ ζηελ ηειεπηαία
ππνθαηεγνξία, θαίλεηαη πσο, αληηζηνηρεί έλα ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ αηφκσλ,
ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ππνθαηεγνξίεο, νη παξεκβάζεηο ηνπο είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο εθφζνλ νδεγνχλ ζηε παχζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη αξθεηέο θνξέο ζηελ
ιήμε ηεο πθηζηάκελεο ζπκαηνπνίεζεο (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005;
Cowie&McGrawHill, 2008).

3.3.1: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά & ρνιηθφο Δθθνβηζκφο
Ζ ειηθία, ην θχιν θαη, νξηζκέλεο θνξέο, ε θαηαγσγή ζεσξνχληαη παξάγνληεο
πξφγλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηεξεπλψληαη ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ.
Ο παξάγνληαο ηεο ειηθίαο θαίλεηαη πσο δηαηεξεί κία αληηζηξφθσο αλάινγε
ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σα ελ ιφγσ
γεγνλφηα δείρλνπλ λα κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ καζεηψλ. Σα
πςειφηεξα πνζνζηά, ζπλήζσο, εληνπίδνληαη ζηε κέζε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
(ηάμεηο γπκλαζίνπ) θαη ηείλνπλ λα κεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζηελ
επφκελε βαζκίδα (ηάμεηο ιπθείνπ) (Nansel et al, 2001; Espelage&Horne, 2008 ζην
Hong&Espelage, 2012; Rigby, 2003a, Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005).
Δηδηθφηεξα, ε έληνλε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ ε νπνία
ηνπνζεηείηαη παξάιιεια κε ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ έληνλε αίζζεζε θπξηαξρίαο ησλ λέσλ θαη,
αθνινχζσο, κε ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηβνιή θαη εδξαίσζε ελφο ζηαζεξνχ θαη
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απνδεθηνχ ξφινπ εληφο ηεο λενζχζηαηεο νκάδαο ησλ νκειίθσλ (Pellegrini&Long,
2002).
ρεηηθή έξεπλα ππνζηεξίδεη, φηη ηα αγφξηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ήηαλ
πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ απφ φηη ηα αγφξηα
κηθξφηεξεο θαη ηα θνξίηζηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (O‟Connell, Peppler&Craig, 1999
ζην, Hong&Espelage, 2012).
Ζ κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πνζνζηψλ ηνπ εθθνβηζκνχ, ζπλήζσο, ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ κνξθψλ θαη ησλ ηχπσλ θαηά ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ν
εθθνβηζκφο.

Παξαηεξείηαη

κείσζε

ζηα

πνζνζηά

ηεο

άκεζεο,

ζσκαηηθήο

επηζεηηθφηεηαο θαη παξάιιειε αχμεζε ζηα πνζνζηά ηνπ έκκεζνπ θαη ιεθηηθνχ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005; Rigby, 2003a).
ε φηη αθνξά ζηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ εληνπίδεηαη δηρνγλσκία, θαη νξηζκέλνη
κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αγφξηα εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα θαη εληνλφηεξα ζε
πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ (Nansel et al, 2001; Olweus 2002a), ελψ άιινη αμηψλνπλ φηη
ην θχιν δελ απνηειεί ζεκαληηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα, παξφιν πνπ νη ηξφπνη
έθζεζεο ησλ δχν θχισλ, δείρλνπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη (Rigby, 2003a). Φαίλεηαη
πσο ηα θνξίηζηα, ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα, εκπιέθνληαη ζε ρακειφηεξα πνζνζηά
ζηνλ άκεζν ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005), παξφιν
πνπ πξφζθαηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζρεζηαθφο θαη έκκεζνο εθθνβηζκφο δελ
απνηειεί απνθιεηζηηθφ ζειπθφ ραξαθηεξηζηηθφ (Goldsteinetal 2008). Χζηφζν, ηα
θνξίηζηα πηζαλά λα εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζην θαηλφκελν γηα ιφγνπο επηβεβαίσζεο
θαη πξνζρψξεζεο ή απνδνρήο απφ ηελ παξέα, ελψ ηα αγφξηα γηα ιφγνπο θπξηαξρίαο
θαη επίδεημεο δχλακεο (Loyd, 1994 ζην Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005).
Παξάιιεια, ηα γπλαηθείν θχιν κνηάδεη λα ζπληζηά παξάγνληα θηλδχλνπ σο πξνο ηελ
ζπκαηνπνίεζε

ηνπ,

ππφ

ηνλ

έκθπιν

εθθνβηζκφ

(Pellegrini&Long,

2001;

CowieandMcGrwhill, 2008).
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ε έξεπλα σο πξνο ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδνπλ νη λένη ζην θαηλφκελν ηνπ
εθθνβηζκνχ, θαίλεηαη πσο κφλν ηα θνξίηζηα αλαγλψξηζαλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
ζρεζηαθνχ θαη κε άκεζνπ εθθνβηζκνχ σο εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ
επηθέξεη ε εθδήισζε ηνπ άκεζνπ εθθνβηζκνχ. Δλψ νη κηθξφηεξνη, ειηθηαθά, καζεηέο
σο εθθνβηζκφ αλαγλψξηζαλ κφλν ηνλ άκεζν, ζσκαηηθφ ηχπν. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ
έκκεζνπ ηχπνπ σο κνξθή εθθνβηζκνχ, θαη ε εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ γίλνληαλ
νξαηέο φρη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηεο εθεβείαο (Cowie&McGrwhill, 2008).
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, θαίλεηαη πσο νη εμσηεξηθέο
απνθιίζεηο ησλ αηφκσλ δελ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ αηηηνινγηθφ παξάγνληα
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αιιά παξνπζηάδνληαη σο ε αθνξκή γηα ηελ εκπινθή ησλ λέσλ
ζε πεξηζηαηηθά φπνπ έρνπλ ήδε εδξαησζεί νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εθδήισζεο, φπσο
ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ε έλδεημε ηξσηφηεηαο θαη ε αζπκκεηξία δχλακεο
(Olweus, 2002b).

3.4: Κνηλσληθνί Παξάγνληεο
Ο εθθνβηζκφο απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν δχλαηαη λα επηθέξεη
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηα εκπιεθφκελα άηνκα, ζε βξαρππξφζεζκν αιιά θαη ζε
καθξνπξφζεζκν επίπεδν (Smith&Sharp, 1995).
Χζηφζν, ε πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη λα κελ εζηηάδεη
απνθιεηζηηθά

ζηα

αηνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά.

Ο

εθθνβηζκφο

ζπληζηά

έλα

πνιππαξαγνληηθφ, δπλακηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ηδσζεί μέρσξα απφ
ην επξχηεξν πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ εθδειψλεηαη. Οχηε νη επηπηψζεηο πνπ ην
ίδην ην θαηλφκελν επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ πιαίζην κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα πεξίπινθν θαηλφκελν, απφξξνηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ
αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο νκάδαο ησλ νκειίθσλ, ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ
πιαηζίνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ηα
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άηνκα αιιειεπηδξνχλ (Swearer&Espelage, 2004). Δπηπξφζζεηα, ε δπλακηθή πνπ
ραξαθηεξίδεη ηηο νκάδεο ελέρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία σο πξνο ηελ επηθξάηεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ ή ηελ απφξξηςε ηνπ (Rodkin, 2004), ελψ θαη ε θνηλσληθή
ππνζηήξημε θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη ηδηάδνληα ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ (Malecki&Demaray, 2004). Ζ νκάδα ζπληζηά γηα ηνπο λένπο
πξσηαξρηθφ παξάγνληα επηξξνήο. Καη‟ επέθηαζε ν ζπλδπαζκφο ηεο αληίιεςεο θαη
ηεο ζηάζεο πνπ δηαηεξνχλ νη νκάδεο ησλ νκειίθσλ σο πξνο ηνλ εθθνβηζκφ, ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε ησλ λέσλ πξνο απνδνρή θαη έληαμε, θαζνξίδνπλ, ελ
πνιινίο, ηελ χπαξμε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθνινχζσο, ην επίπεδν ηεο
εθηίκεζεο πνπ απνδίδεη ην επξχηεξν πιαίζην ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ εθθνβηζκφ
θαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπο, δεκηνπξγεί αθφκα έλα παξάγνληα επηξξνήο σο πξνο ηελ
εθδήισζε θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ.
Δπηπιένλ, ηα πξφηππα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο νκάδαο, ε
εμαζζέληζε

ησλ

αλαζηνιψλ

απέλαληη

ζηηο

επηζεηηθέο

ζπκπεξηθνξέο

πνπ

εθδειψλνληαη θαη, ην κεησκέλν αίζζεκα αηνκηθήο επζχλεο, απνηεινχλ κεραληζκνχο
ηεο νκάδαο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα εληζρχζεη ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ
(Olweus, 2009).
Σέινο, θαίλεηαη πσο ην θνηλσληθφ θεθάιαην δεκηνπξγεί κία ακθίδξνκα
αιιειεπηδξνχζα ζρέζε κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σα άηνκα ηα νπνία είλαη
κάξηπξεο ή έρνπλ γλψζε ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ παξνπζηάδνπλ κεησκέλε
εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζην επξχηεξν πιαίζην πνπ ηα πεξηβάιιεη. Ζ
αξλεηηθή απηή ζρέζε, κάιινλ, εληείλεηαη θαζψο ηα πεξηζηαηηθά απηά παξακέλνπλ
αηηκψξεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε, ε νπνία δείρλεη λα αθνξά θαη ηα άηνκα πνπ
ζπκαηνπνηνχληαη, κνηάδεη λα δηαηεξείηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο
(Carvey, Jacob&Hazler, 2011).
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3.5: Δθθνβηζκφο Μέζσ Γηαδηθηχνπ (cyberbullying) – Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Ο δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ
ε αλάδπζε επλνήζεθε, θπξίσο, ιφγσ ηεο επξείαο αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
Ο εθθνβηζκφο κέζσ δηαδηθηχνπ άξρηζε λα εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2000. Ζ πξφζθαηε αλάδεημε ηνπ ζε αληηθείκελν επηζηεκνληθήο
δηεξεχλεζεο δελ επηηξέπεη ηνλ, κέρξη ζηηγκήο, νκφθσλα απνδεθηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ,
σο πξνο ηα είδε αιιά θαη ηηο κνξθέο εθδήισζεο, ηφζν κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ φζν
θαη κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (Nocentini et al, 2010; WunmiGrigg, 2010).
Γηα ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ ηεο Ακεξηθήο (CDC), o
εθθνβηζκφο ν νπνίνο εθδειψλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζπληζηά
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (electronic bullying), θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην πιαίζην
εληφο ηνπ νπνίνπ εθδειψλεηαη δηαθνξνπνηείηαη απφ απηνχ ηνπ ζρνιείνπ, ν νξηζκφο
ηνπ θαηλνκέλνπ παξακέλεη ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ «παξαδνζηαθνχ» ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ (Gladden, 2014). Οη Slonki&Smith (2008) πεξηγξάθνπλ ηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ σο κία λέα κνξθή επηζεηηθφηεηαο, ή σο έλα λέν ηχπν εθθνβηζκνχ.
Παξάιιεια, εληνπίδεηαη κία ζχγρπζε σο πξνο ηνλ ειηθηαθφ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ βάζεη ηνπ ηζρπξηζκνχ, φηη φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά εθδειψλεηαη κεηαμχ ελειίθσλ, δελ απνηειεί δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ
αιιά

παξελφριεζε

(harassment)

ή

θαηαδίσμε

(stalking)

κέζσ

δηαδηθηχνπ,ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο επηζχξνπλ πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηνπο ελήιηθνπο
δξάζηεο (Kowalski, Limber, Agatson, 2008).
Παξ‟ φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
θαηλνκέλνπ, εληνπίδεηαη νκνθσλία, σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο αληζνξξνπίαο ηεο
δχλακεο θαη ηεο ζθνπίκσο θαθφβνπιεο πξάμεο, σο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο
ζηνηρεηνζεηνχλ εθθνβηζκφ.
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πσο ν ζρνιηθφο, έηζη θαη ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο δηαθξίλεηαη ζε έκκεζν
θαη άκεζν εθθνβηζκφ. Ο άκεζνο, δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη απνζηνιή άκεζσλ
θαθφβνπισλ κελπκάησλ απφ ηνλ ζχηε πξνο ην ζχκα, ελψ ζηνλ έκκεζν έλα
ειεθηξνληθφ κήλπκα ή κία θσηνγξαθία λα αλαπαξάγεηαη θαη λα πξνσζείηαη
πνιιαπιψο, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαιεπηψλ (Kowalski, Limber, Agatson, 2008).
Ο παξαιιειηζκφο σζηφζν ησλ κνξθψλ θαη ησλ ηχπσλ ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ κε εθείλνπο ηνπ δηαδηθηπαθνχ, πεξηθιείεη δπζθνιίεο, αλαινγηδφκελνη ηα
πνιιαπιά δηαθνξεηηθά ειεθηξνληθά κέζα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο
πνπ απηά ππνζηεξίδνπλ (Vandebosch&Cleemput, 2009).
Ο δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο δχλαηαη λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, κε
απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ, κε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν κέζσ ςεθηαθήο
θάκεξαο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, άκεζεο θιήζεηο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κε
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κέζσ δσκαηίσλ επηθνηλσλίαο (chatrooms),
κε άκεζα γξαπηά κελχκαηα θαη κέζσ ηζηνζειίδσλ (Smith et al., 2006). Δπηπξφζζεηα,
νη κέζνδνη πνπ πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο, απνηεινχλ ηηο επηθξαηέζηεξεο κνξθέο
ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ: απνζηνιή πξνζβιεηηθψλ κελπκάησλ (flaming), πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ έλαξμε αςηκαρηψλ κεηαμχ δξάζηε θαη ζχκαηνο, παξελφριεζε
(harassment), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε απνζηνιή πξνζβιεηηθψλ
κελπκάησλ, ε ππνηηκεηηθή θαη ςεπδήο αλάξηεζε ζηνηρείσλ (denigration), ζηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πεξηιακβάλεηαη θαη ε δεκνζηνπνίεζε ζηξεβισκέλνπ πιηθνχ
φπσο

ε

παξακφξθσζε

πξνζσπηθψλ

θσηνγξαθηψλ,

πιαζηνπξνζσπία

(impersonation), ε εθδήισζε πξνζβιεηηθψλ ή κε απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνλ
δξάζηε ππνδπφκελν ην ζχκα, ε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
ζηνηρείσλ, ε απφθιηζε απφ ηε δηαδηθηπαθή παξέα, ε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε
(stalking) θαη, ηέινο, ην happy slapping, κέζνδνο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε
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καγλεηνζθφπεζε πξνζβιεηηθψλ ή βίαησλ επηζέζεσλ θαη ζηελ ελ ζπλέρεηα
ειεθηξνληθή δηάρπζε ηνπο (Kowalski, Limber, Agatson, 2008).

Δκθοβιζμόρ
Μέζυ
Γιαδικηύος

Μοπθέρ Γιαδικηςακού Δκθοβιζμού
Άμεζορ Δκθοβιζμόρ
Έμμεζορ Δκθοβιζμόρ
Εημιά-Βλάβη Πποζυπικών
Γημοζιοποίηζη πποζυπικών
Αληηθεηκέλσλ
πληποθοπιών
(πρ: ζθφπηκε απνζηνιή
(πρ: θσδηθνί πξφζβαζεο ειεθηξνληθνχ
κνιπζκέλνπ απφ ηφ αξρείν
ηαρπδξνκείνπ)
Λεκηικόρ
Πλαζηοπποζυπία
(πρ: απεηιέο ή πξνζβνιέο κέζσ
(πρ: εμαπάηεζε ηξίηνπ/σλ
δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ)
πξνζπνηνχκελνο άιιν πξφζσπν)
Μη – Λεκηικόρ
Γιάδοζη Φημών
(πρ: απνζηνιή απεηιεηηθψλ ή
(κέζσ ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθνχ
άζεκλσλ εηθφλσλ θαη
ηαρπδξνκείνπ ή δσκαηίσλ επηθνηλσλίαο)
απεηθνλίζεσλ)
Κοινυνικόρ
ςμμεηοσή ζε
(πρ: απφθιηζε απφ ηελ δηαδηθηπαθή
δςζθημιζηική δημοζκόπηζη
(online) παξέα)
ιζηοζελίδαρ.
(Vandebosch &Cleemput, 2009)

Γίλεηαη εκθαλέο φηη φζν απμάλνληαη ηα δηαζέζηκα κέζα θαη φζν κεγαιψλεη ε,
εθ ηνπ ζχλεγγπο, απφζηαζε ηφζν απμάλνληαη νη ηξφπνη θαη νη κέζνδνη εθθνβηζκνχ.

3.5.1: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά & Δθθνβηζκφο Μέζσ Γηαδηθηχνπ
Οη ξφινη ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλνπλ ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ξνή κε εθείλνπο ζην θαηλφκελν ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Καη ζε απηφ ην είδνο εθθνβηζκνχ ηα άηνκα εκπιέθνληαη είηε
σο ζχηεο, είηε σο ζχκαηα είηε σο παξαηεξεηέο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο
ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο ζηνλ ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
Ζ απφζηαζε απφ ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή θαη ε αλσλπκία πνπ
παξέρνπλ, ηα ελ ιφγσ ηερλνινγηθά κέζα, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εθδήισζεο
εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε άηνκα, ηα νπνία ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δελ ζα
είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ εθθνβηζκφ. Φαίλεηαη, πσο αξθεηνί απφ ηνπο λένπο
νη νπνίνη θαηαθεχγνπλ ζηελ άζθεζε δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ηαπηφρξνλα
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απνηεινχλ ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη φηη, ν απξφζσπνο ρψξνο ηνπ
δηαδηθηχνπ απνηειεί γηα απηνχο ηνλ ρψξν επηβνιήο αληηπνίλσλ θαη εθδίθεζεο
(Slonje&Smith, 2008).
Βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο ζπιινγηζηηθήο, νη (Kowalski, Limber, Agatson,
2008) αμηψλνπλ, φηη ηα θνξίηζηα ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά έλαληη ησλ αγνξηψλ ζε φηη
αθνξά ηελ εκπινθή ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ θαη ηδηαδφλησο ζε φηη αθνξά
ζην ξφιν ηνπο σο δξάζηεο. Δθφζνλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην θχιν ησλ θνξηηζηψλ
θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηνλ έκκεζν θαη ηνλ ζρεζηαθφ ή ςπρνινγηθφ
εθθνβηζκφ.
Παξάιιεια, νη Smith et al. (2006), ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκαηνπνίεζε ησλ
θνξηηζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ελέρεη ηδηαίηεξα πςειέο πηζαλφηεηεο.
Δλ αληηζέζεη, νη Vandebosch&Cleemput (2009), ηζρπξίδνληαη φηη δελ ππάξρνπλ
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν.
Δπηπξφζζεηα, ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ
θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εκπινθή ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. ε
ζρεηηθέο κειέηεο θαίλεηαη πσο φζν απμαλφηαλ ε ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ν ρξφλνο
παξακνλήο ηνπο ζην δηαδίθηπν αλαιφγσο απμαλφηαλ θαη ε εκπινθή ηνπο ζηνλ
ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (Smith et al., 2008).
Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα είδε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, σο νη
πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνη ηξφπνη εθθνβηζκνχ παξνπζηάδνληαη νη αθφινπζνη: απεηιέο
ή πξνζβνιέο, παξαπιάλεζε θαη δηάδνζε αλαιεζψλ θεκψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ
ή δηαδηθηχνπ θαζψο θαη, ε παξαβίαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη
ε αθφινπζε αιιαγή ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο. Αλεμαξηήησο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
ηξφπσλ ππφ ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ηείλνπλ λα ζπκαηνπνηνχληαη, εθείλνη νη νπνίνη
ππνδεηθλχνληαη

σο

ηδηαίηεξα

επίπνλνη

πεξηιακβάλνπλ

ηε

δεκνζηνπνίεζε
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πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ είηε πξφθεηηαη γηα αιεζείο ή κε,
πιεξνθνξίεο (Vandebosch&Cleemput,2009).
Δπίζεο ε απφθιηζε απφ ηε δηαδηθηπαθή παξέα ζπρλά πξνζιακβάλεηαη σο
θνηλσληθφο εμνζηξαθηζκφο απφ ηνπο λένπο, κε δπζκελέζηεξεο πνιιέο θνξέο
ζπλέπεηεο απφ εθείλεο πνπ επηθέξεη ε άζθεζε ηνπ ζρεζηαθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
(Kowalski, Limber, Agatson, 2008).
Σέινο, εθείλν πνπ ζπληζηά ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη, θπξίσο γηα ηα άηνκα πνπ ζπκαηνπνηνχληαη είλαη ν
ζπλδπαζκφο ηεο αλσλπκίαο πνπ δχλαηαη λα ραξαθηεξίδεη ηελ εθάζηνηε επίζεζε ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ αηέξκνλε, πνιιέο θνξέο, θχζε ηνπ.
Ο δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο δχλαηαη θαη ζπλήζσο είλαη ζπλερφκελνο ζε
αληίζεζε κε ηνλ ζρνιηθφ, ηνπ νπνίνπ ηα πεξηζηαηηθά ιακβάλνπλ ρψξα ζε
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ην ζχκα, ζπλήζσο, γλσξίδεη πνην
πξφζσπν απνηειεί ην ζχηε θαη θαη επέθηαζε απφ πνηνπο ζπκκαζεηέο λα
πξνζηαηεπηεί (Pujazon –Zazin&Park, 2010). ε ζρεηηθέο κειέηεο, ηα πνζνζηά ηνπ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξα ζηα, εθηφο ζρνιείνπ, πιαίζηα
(Smith et al. 2008; Smith et al, 2006).

3.6: Δπηπνιαζκφο & Γεδνκέλα
3.6.1: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο (bullying)
Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν
δεζπφδεη ζε φια ηα ηδξχκαηα (McDougall, 2010). Οη ζρεηηθέο κειέηεο παξέρνπλ
πιήζνο ζηνηρείσλ σο πξνο ηα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην
θαηλφκελν, ην είδνο θαη ηνπο ξφινπο πνπ πηνζεηνχλ, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο
πνπ ν εθθνβηζκφο επηθέξεη. Χζηφζν νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ εζηηάδνπλ ζην
πιαίζην ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ζηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο
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εθπαίδεπζεο ( δεκνηηθφ & γπκλάζην). Παξαηεξείηαη ζρεηηθή δηαθχκαλζε ζηα
αλαθεξφκελα πνζνζηά επηπνιαζκνχ, ε νπνία ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ
κεζνδνινγία κέηξεζεο πνπ ε εθάζηνηε κειέηε αθνινπζεί. Χζηφζν, δηαθξίλεηαη
ζπκθσλία ηάζεσλ σο πξνο ηα επηκέξνπο δεδνκέλα ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ.
ηα δηεζλή εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη αλαινγίεο ζπλνιηθήο εκπινθήο ησλ
καζεηψλ ζηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ αλαθέξνληαη σο 1 πξνο 7 (Olweus,
2002a) θαη 1 πξνο 6 (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G,. 2005) ελψ νη Nansel et al
(2001) αλαθέξνπλ ζπλνιηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε, θαηά πξνζέγγηζε, πνζνζηφ
ηεο ηάμεσο ηνπ 30%.
Αλαιπηηθφηεξα, ζε δηαρξνληθή κειέηε (Health Behaviour in Schoolage
Children) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο
Βφξεηαο Ακεξηθήο, ε θαηαγξαθή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ειηθίαο 11.13 θαη
15 εηψλ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 1997/98, θπκαηλφηαλ κεηαμχ πνζνζηψλ 29.9% γηα
ηα αγφξηα θαη 28.4% γηα ηα θνξίηζηα ζηε ρψξα ηεο Ληζνπαλίαο θαη ζε πνζνζηφ 6.3%
θαη 5.1% ζηε νπεδία, γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά κε
ηνλ επηπνιαζκφ ζηελ Διιάδα, πνζνζηφ ίζν κε 12.4% αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ θαη 8.1% ζε εθείλε ησλ καζεηξηψλ (Due et al, 2005).
ηελ αληίζηνηρε θαηαγξαθή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009/10, παξαηεξείηαη
κείσζε ζηα πνζνζηά ζπκαηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. Ο πςειφηεξνο επηπνιαζκφο
εληνπίδεηαη θαη πάιη ζηε ρψξα ηεο Ληζνπαλίαο, φπνπ ην 32% ησλ εληεθάρξνλσλ
καζεηψλ θαη ην 27% ησλ θνξηηζηψλ παξαδέρνληαη ζπκαηνπνίεζε. Παξάιιεια ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη θαη πάιη ζηε ρψξα ηεο νπεδίαο, 4% γηα ηα
θνξίηζηα θαη 5% γηα ηα αγφξηα, θαζψο θαη ζηηο ρψξεο ηεο Σζερίαο θαη ηεο Αξκελίαο.
Σα πνζνζηά ηεο Διιάδαο αληηζηνηρνχλ ζην 7% γηα ηηο καζήηξηεο θαη 8% γηα ηνπο
καζεηέο.
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ε αληηδηαζηνιή κε ηε γεληθφηεξε κείσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ έθζεζε ησλ
καζεηψλ ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ζηελ
άζθεζε εθθνβηζκνχ. Ζ Ρνπκαλία ζπγθεληξψλεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά, 17%
θνξίηζηα 26% αγφξηα, ελψ ε νπεδία εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηα ρακειφηεξα
πνζνζηά (1% θαη 2% γηα ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα αληίζηνηρα). Σέινο, θαη ζηελ
Διιάδα εληνπίδεηαη ζρεηηθή αχμεζε. Σν 4% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 13% ησλ αγνξηψλ,
αλαγλσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, σο ζχηεο (Curie et al, 2012).
Ζ θζίλνπζα, δηαρξνληθά, ηάζε ησλ πνζνζηψλ εκπινθήο είλαη εκθαλήο, φπσο
θαη ε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Χζηφζν, ζε αξθεηέο ρψξεο ηα ζπγθεθξηκέλα
πνζνζηά εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ πςειά. Σέινο, ε ζπκκεηνρή ησλ αγνξηψλ,
αλεμαξηήησο ξφινπ ζχηε ή ζχκαηνο, εληνπίδεηαη δηαρξνληθά ζε πςειφηεξα επίπεδα,
ζπγθξηηηθά κε εθείλε ησλ θνξηηζηψλ.
Δπηπξφζζεηα ζε κειέηε ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο αληαπφθξηζεο ησλ
καζεηψλ ζηε ζπκαηνπνίεζε πνπ πθίζηαλην, κεηαμχ ζρνιείσλ ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο δελ εληνπίζηεθε δηαθνξά σο πξνο ηα πνζνζηά θαη ηνπο ηχπνπο
ζπκαηνπνίεζεο, κε εμέρνληα ην ιεθηηθφ ηχπν. Χζηφζν, άμην αλαθνξάο είλαη ην
γεγνλφο φηη, ζε πεξηπηψζεηο ζπκαηνπνίεζεο νη καζεηέο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ήηαλ
πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα αλαδεηήζνπλ ππνζηήξημε απφ ηα δηαζέζηκα θνηλσληθά
δίθηπα, απφ φηη νη καζεηέο ζηελ εκί-αζηηθή πεξηνρή (Bellmore, Chen, Rischall,
2013).
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Δπηπηώζεηο ζηελ Υγεία

Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, έρεη ζπλδεζεί κε πνηθίιεο
ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ εκπιεθνκέλσλ, αθφκα
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο. Σφζν ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηε πγείαο
φζν θαη ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηηο θνηλσληθήο δσήο.
Τπφ

ηελ

ζθνπηά

ηεο

δεκφζηαο

πγείαο,

ν

ζρνιηθφο

εθθνβηζκφο

πξνζιακβάλεηαη σο έλα θαίξην δήηεκα (Srabstein&Leventhal, 2010), επηηαθηηθήο
ζεκαζίαο, εθφζνλ επεξεάδεη άκεζα ηελ πγεία ησλ λέσλ θαζψο θαη ηελ επεκεξία ζην
ζχλνιν ηεο δσήο ηνπο (Vessey, DiFazio, Strout, 2013).
Αλαιπηηθφηεξα, ζηα δηάθνξα είδε κειεηψλ νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο ζπλέπεηεο
ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, παξαηεξείηαη ακθίδξνκε ζχλδεζε πξσηίζησο κεηαμχ ηεο
ζπκαηνπνίεζεο θαη ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο πγείαο θαη δεπηεξεπφλησο κεηαμχ ηεο
άζθεζεο. ε φηη αθνξά ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ε
ρακειή απηνεθηίκεζε, ην ρξφλην άγρνο, ε αλαζθάιεηα θαη ζπκπηψκαηα θιηληθήο
θαηάζιηςεο θαίλεηαη πσο είλαη αλάινγα ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ζπκαηνπνίεζεο, θαζψο
θαη ε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. Παξάιιεια, ε
θαηάζιηςε, ε αλεπαξθήο θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε νπνία ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε
αλαπνηειεζκαηηθή ζχλαςε θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δείρλεη λα
ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί εθθνβηζκφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ελήιηθεο δσήο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ζηηο άκεζεο ζπλέπεηεο πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά
κε ηνλ ξφιν ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ ζχηε/ζχκαηνο, αληρλεχνληαη ζπκπηψκαηα «θαθήο
πγείαο» (ill health), φπσο θνηιηαθφ άιγνο, έκεηνο, πνλνθέθαινο, αλνξεμία, βνπιηκία,
ζπκπηψκαηα γξίπεο, δάιε, επηξξέπεηα ζηηο ινηκψμεηο θαη ζηνπο ηξαπκαηηζκνχο.
ε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη σο ζχκαηα ή ζχηεο/ζχκαηα ζηα
πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, νη επηπηψζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
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άζθεζε εθθξάδνληαη θπξίσο, ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζε καθξνπξφζεζκν
επίπεδν, κε αληηθνηλσληθή, παξαβαηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά,
θαζψο θαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο βίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ πγεία, αληρλεχνληαη
πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ. Αθφκα, νθείιεη λα
αλαθεξζεί φηη, αλεμαξηήησο είδνπο κειέηεο, ε ηζρχο ησλ απνηειεζκάησλ εληνπίδεηαη
ζε κέηξηα επίπεδα, εθφζνλ ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο εκπινθήο ησλ αηφκσλ ζηνλ
εθθνβηζκφ παξνπζηάδεη, σο επί ην πιείζηνλ, θχξησζε (Rigby, 2003b; Rigby, 2008;
Wit, Hirasing, 2009; Olweus, 2009).
πγρξνληθή έξεπλα ζηελ Ηηαιία, ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ησλ
δηάθνξσλ ηχπσλ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο ρξήζεο λφκηκσλ νπζηψλ (αιθνφι
– θαπλφο) ησλ εθήβσλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, ζε θζίλνπζα θαηάηαμε νη ζχηεο, νη
ζχηεο/ζχκαηα θαη ηα ζχκαηα είραλ απμεκέλν θίλδπλν θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη
αιθνφι, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε εκπιεθφκελνπο, ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ,
ζπκκαζεηέο ηνπο. Πηζαλψο, ε απμεκέλε πηζαλφηεηα ρξήζεο θαπλνχ θαη
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, πξσηίζησο απφ ηνπο ζχηεο, λα νθείιεηαη ζηελ επηδίσμε
θνηλσληθήο επηβνιήο θαη επίδεημεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνηίβνπ ζπκπεξηθνξάο εληφο
ηεο επξχηεξεο νκάδαο ησλ εθήβσλ (Vieno, Gini, Santinello, 2010).
Παξάιιεια ε εκπινθή ζε δηαθηλδπλεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο (αιθνφι,
θάπληζκα, επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά) θαίλεηαη λα ζπλάγεη πςειφηεξν
ζρεηηθφ θίλδπλν σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ζπκαηνπνίεζεο (Turagabeci, Nakamura,
Takano, 2008).
Δπίζεο, ε απφθιηζε ηνπ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο δείρλεη πσο απνηειεί
παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηνπο έθεβνπο καζεηέο σο πξνο ην λα ππνζηνχλ εθθνβηζκφ.
Δηδηθφηεξα, νη ιηπνβαξείο έθεβνη θαίλεηαη λα έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο άκεζεο
ζσκαηηθήο ζπκαηνπνίεζεο θαηά 87% (O.R=1.87) ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο
πνπ δηαηεξνχλ θπζηνινγηθφ βάξνο, ελψ ηα ππέξβαξα αγφξηα θαη ηα παρχζαξθα
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θνξίηζηα ζπγθέληξσλαλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο σο πξνο ηηο ιεθηηθέο επηζέζεηο. Οη
ιηπνβαξείο καζήηξηεο θαίλεηαη πσο ήηαλ πεξηζζφηεξν επηξξεπείο σο πξνο ηηο
επηζέζεηο ζρεζηαθνχ ηχπνπ. Δλ αληηζέζεη κε ηε ζπκαηνπνίεζε ππφ ηηο δηάθνξεο
κνξθέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ν ΓΜ δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (Wang, Ianotti, Luk, 2010).
ε φηη αθνξά ζηηο ζπλέπεηεο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ζηελ ελήιηθε δσή ε
εκπινθή ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ηα δεδνκέλα πξννπηηθήο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ
φηη ε ζπκαηνπνίεζε θαηά ηελ ζρνιηθή ειηθία, αλεμαξηήησο ηεο ζπρλφηεηαο ππφ ηελ
νπνία πθίζηαην, ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο (psychological
distress) ζηελ ειηθία ησλ 23 θαη ησλ 50 εηψλ θαζψο θαη κε απμεκέλν θίλδπλν
εθδήισζεο θαηάζιηςεο θαη αγρσδψλ δηαηαξαρψλ (Takizawa, Maughan, Arseneault,
2014). Δπηπιένλ, αμηψλεηαη φηη ηα άηνκα ηα νπνία θαηά ηα ζρνιηθά έηε είραλ
αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ζχηε/ζχκαηνο, παξνπζίαδαλ θαηά 5 θνξέο πεξηζζφηεξεο
πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 18 έσο 23
εηψλ (Sourander et al, 2007).
Σέινο, ζε αληίζηνηρε δηεξεχλεζε ππνζηεξίδεηαη φηη ελήιηθεο πνπ είραλ
ππνζηεί εθθνβηζκφ σο αλήιηθνη, αλέθεξαλ ηππηθά ζπκπηψκαηα ραξαθηεξηζηηθά κεηα
ηξαπκαηηθψλ αληηδξάζεσλ (Carlisle&Rofes, 2007).



Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο

Παξάιιεια, εθηφο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία, θαίλεηαη πσο γηα ηα άηνκα ηα
νπνία είραλ ζπκαηνπνηεζεί θαηά ηελ ζρνιηθή πεξίνδν ν ηνκέαο ηεο επαγγεικαηηθήο
θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο εκθάληδε ρακειφηεξνπο δείθηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο
ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε εκπιεθνκέλνπο. Δθφζνλ, απαζρνινχληαλ ζε ρακειφηεξα
ακεηβφκελεο εξγαζίεο, ή αληηκεηψπηδαλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηαο αλεξγίαο, ελψ,
θαίλεηαη λα δηαηεξνχζαλ ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο θνηλσληθέο επαθέο, θαη
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απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα δηαβηνχλ ρσξίο ζχληξνθν ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ απέδηδαλ
ζηελ κέρξη ζηηγκή δσήο ηνπο θαη εθείλν πνπ αλέκελαλ γηα ην ππφινηπν απηήο,
παξνπζίαδε ρακειφηεξα επίπεδα (Takizava, Maughan, Arseneault, 2014).
Μεηαμχ άιισλ, ε άζθεζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ππνζηεξίδεηαη φηη απνηειεί
ζεκαληηθφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα εθδήισζεο βίαο ζηε κεηέπεηηα δσή (OR =2.4),
κε ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ λέσλ, θαη ηελ δηάπξαμε αδηθεκάησλ ζε ρξνληθφ νξίδνληα
6 εηψλ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη φζν κηθξφηεξε ε ειηθία εθδήισζεο
εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηφζν απμαίλνληαη νη πηζαλφηεηεο κεηέπεηηα εθδήισζεο
βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ. Δλ αληηζέζεη, ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ
γηα ηα άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε εθθνβηζκφ εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε (OR=1.42)
(Ttofi, Farrington, Losel, 2012).
Παξάιιεια ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
εκπινθή ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ αλεμαξηήησο ξφινπ, ελψ εληνπίδεηαη κία ηξηγσληθή
ζρέζε κεηαμχ ηεο αληζφηεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ παξάγνληα ηεο αλζξσπνθηνλίαο
θαη ηεο ζπζρέηηζεο κε ηελ ζπκαηνπνίεζε (Elgar et al., 2012)
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο ζπκαηνπνίεζεο,
ζε αλαδξνκηθή κειέηε κε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, παξαηεξήζεθε φηη νη θνηηεηέο
εθείλνη νη νπνίνη απηνπξνζδηνξίζηεθαλ σο ζχκαηα, αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα
ηθαλνπνίεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ζε φηη αθνξνχζε ζηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο (Jantzer,
Hoover, Narloch, 2006).

3.6.2: Δθθνβηζκφο κέζσ Γηαδηθηχνπ (cyberbullying)
Βάζεη ησλ παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη νη
ζπκπεξηθνξέο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ δεκηνπξγνχλ έλα, ζρεηηθά ζηαζεξφ κνηίβν,
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ηφζν αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδεη, ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, φζν θαη
κε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηνπο ξφινπο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ην θαηλφκελν.
Αλ θαη λεφηεξν, ην κνηίβν ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ θαίλεηαη λα
νκνηάδεη κε εθείλν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ελψ γηα πνιινχο κειεηεηέο ζεσξείηαη
πσο απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ.
ρεηηθή έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ ζπληζηνχλ ζρέζεηο ακθίδξνκεο, φπνπ ε άζθεζε
αιιειεπηδξά κε ηε ζπκαηνπνίεζε ζε φηη αθνξά ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Αθνινχζσο,
ε ζπκαηνπνίεζε ππφ κνξθή παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ απνηειεί παξάγνληα
πξφβιεςεο θαη ελίζρπζεο ηεο δηαδηθηπαθήο ζπκαηνπνίεζεο. Αλάινγε ζρέζε
παξνπζηάδνπλ θαη νη εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Χζηφζν, θαίλεηαη πσο ε
ζηαζεξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παξαδνζηαθή ζπκαηνπνίεζε είλαη ηζρπξφηεξε
απφ εθείλε ηεο δηαδηθηπαθήο (Jose et al., 2011). Παιαηφηεξε πξννπηηθή κειέηε
αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε δηαρξνληθφηεηαο ζηνπο ξφινπο ησλ ζπηψλ θαη ησλ ζπκάησλ
αλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ 8 θαη ζηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ, θαη ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ
ησλ ξφισλ απηψλ θαη παξαπνκπψλ ζε ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο (Sourander
et al 2000).
ε δηεξεχλεζε ηεο έθζεζεο εθεβηθνχ πιεζπζκνχ ηεο νπεδίαο, ειηθίαο 13
έσο 16 εηψλ, ζε δηαδηθηπαθφ θαη ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαίλεηαη πσο ηα δχν απηά είδε
ζπλππήξραλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά, απφ φηη ε εκπινθή ησλ εθήβσλ απνθιεηζηηθά
ζε ζπκπεξηθνξέο παξαδνζηαθνχ ή ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ην
15.1% ησλ καζεηψλ παξαδέρηεθε φηη πθίζηαην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ην 17.2%
δηαδηθηπαθφ θαη ην 19.6% αλέθεξε φηη ππφθεηην παξάιιεια θαη ζηα δχν είδε.
Σαπηφρξνλα, νη εκπιεθφκελνη αλέθεξαλ φηη ππέθεξαλ απφ ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα θαη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ
ζπκπησκάησλ θαίλεηαη πσο απμάλεηαη κε ηελ έθζεζε θαη ζηα δχν είδε ηνπ
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εθθνβηζκνχ, σζηφζν νη ζπλέπεηεο γηα ηε ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ ήηαλ πεξεηαίξσ
αξλεηηθέο φηαλ νη δχν ηχπνη ζπλππήξραλ (Landstedt&Perrson, 2014).
Πνην απφ ηα δχν είδε εθθνβηζκνχ, πξνθαιεί ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλέπεηεο γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξακέλεη ακθηιεγφκελν. Απφ ηε κία ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη
ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο απνηειεί κία πην κνρζεξή κνξθή εθθνβηζκνχ, ε νπνία
ιφγσ ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ ηξφπσλ ππφ ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη
δεκηνπξγεί αλππέξβιεηεο ςπρηθέο δπζθνιίεο (Kowlski, Limber, Agatson, 2008) ελψ
γηα άιινπο, ν ζπλαηζζεκαηηθφο αληίθηππνο πνπ επηθέξεη ε ζπκαηνπνίεζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ππφ ηελ ζέα παξαηεξεηψλ, πξνζιακβάλεηαη σο πεξηζζφηεξν
επίπνλν γεγνλφο, παξνληηθά αιιά θαη καθξνρξφληα (Corby et al, 2014). Πξνθαλψο ε
ππνθεηκεληθή βαξχηεηα πνπ απνδίδεη ν εθάζηνηε εκπιεθφκελνο ζε θάζε είδνπο
πεξηζηαηηθφ, θαη νη κεηέπεηηα ζπλέπεηεο πνπ βηψλεη, λα απνηειεί ηνλ πεξηζζφηεξν
αμηφπηζην θαλφλα κέηξεζεο.



Σρνιηθόο Δθθνβηζκόο θαη Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζηελ Διιάδα, ηα δηαζέζηκα, δεδνκέλα
εκθαλίδνληαη πεξηνξηζκέλα. ε φηη αθνξά ηνλ επηπνιαζκφ, ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο, ζε καζεηέο ειηθίαο 8 έσο 12 εηψλ,
θαίλεηαη πσο 14.7% θαη 6.25 % ησλ καζεηψλ, απηνπξνζδηνξίζηεθαλ σο ζχκαηα θαη
ζχηεο αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ην 4,8% παξαδέρηεθε πσο αλήθε ζηελ θαηεγνξία ηνπ
ζχηε/ζχκαηνο. Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε ιεθηηθή κνξθή ηνπ εθθνβηζκνχ
πεξηγξάθεηαη απφ ηα ζχκαηα σο ε θπξίαξρε, ελψ φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ
δείγκαηνο

ηαπηφρξνλα

απμάλνληαη

θαη

νη

έκκεζνη

ηχπνη

εθθνβηζκνχ

(Pateraki&Houndoumadi, 2001).
ε αλάινγε θαηαγξαθή ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (επξχηεξε πεξηνρή Θεζ/λίθεο)
σο πξνο ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζηα ηδξχκαηα πξσηνβάζκηαο θαη
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δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο,

πνζνζηφ

8.2%

θαη

5.8%

ησλ

καζεηψλ

πξνζδηνξίζηεθαλ σο ζχκαηα θαη ζχηεο, ελψ 1.1% σο ζχηεο/ζχκαηα, επξήκαηα, ηα
νπνία αληηζηνηρνχλ ζε αλάινγα επξήκαηα ζηηο ρψξεο ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ηεο Ηζπαλίαο
θαη ηεο Ηηαιίαο. ηελ ελ ιφγσ κειέηε, εληνπίζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο
πξνο ην θχιν ζε φηη αθνξά ηε ζπκαηνπνίεζε κέζσ ζρεζηαθνχ εθθνβηζκνχ σο πξνο
ηα θνξίηζηα θαη ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ εθθνβηζκνχ σο πξνο ηα αγφξηα (Sapouna,
2008).
Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία σο πξνο ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
αλαδεηθλχεη θαηαγξαθή ηνπ έηνπο 2007-2008, ζηε β. Διιάδα, ζε καζεηέο ειηθίαο 16
έσο 18 εηψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη, πνζνζηφ 1.4% δέρεηαη εθθνβηζκφ ζε εβδνκαδηαία
βάζε θαη 2.7% αζθεί, ελψ ζε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα 10.4% ησλ καζεηψλ
παξαδέρεηαη ζπκαηνπνίεζε θαη 16.5% άζθεζε εθθνβηζκνχ. ε πεξαηηέξσ αλάιπζε,
θάλεθε πσο νη εκπιεθφκελνη ζηνλ εθθνβηζκφ είραλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα
ππνθέξνπλ απφ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (νζθπαιγία, δάιε, θφπσζε) θαζψο θαη
ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα. Μεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο θαίλεηαη πσο δηαηεξνχζαλ νη
καζεηέο νη νπνίνη αλαγλσξίζηεθαλ σο ζχκαηα θαη ζχηεο/ζχκαηα (Politis et al, 2014).
Δπηπιένλ, αλάινγε κειέηε ππνζηεξίδεη φηη ε κηθξφηεξε ειηθία θαηά ηελ
νπνία εθδειψλεηαη ηφζν ε ζπκαηνπνίεζε φζν θαη ε άζθεζε ηνπ εθθνβηζκνχ
απνηειεί απμεκέλν παξάγνληα θηλδχλνπ σο πξνο ηελ εκθάληζε ςπρηαηξηθήο
λνζεξφηεηαο (Magklara et al, 2012).Πεξαηηέξσ, ε ζπκαηνπνίεζε, θαη ηδηαδφλησο ε
απμεκέλε ζπρλφηεηα ηεο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ
ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ησλ καζεηξηψλ, ειηθίαο 16 έσο 18 εηψλ (Skapinakis et
al, 2011).
Οινθιεξψλνληαο, ηα ελ γλψζεη καο ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ εθδήισζε
ζπκπεξηθνξψλ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα κεησκέλα. ε
ζπγρξνληθή έξεπλα ησλ Floros et al., (2013) ζε 2017 καζεηέο ιπθείσλ ηεο Κσ, ην
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35.9% ησλ καζεηξηψλ θαη ην 21.1% ησλ καζεηψλ θαηαγξάθνληαη σο ζχκαηα
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαη ην 8.4% θαη 20.4%, αληίζηνηρα σο ζχηεο, ελψ,
παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηα αλαθεξφκελα πεξηζηαηηθά εληφο δχν εηψλ. Σέινο, ζε
έξεπλα γηα ηηο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ζηελ Διιάδα, κεηαμχ ηνπ έηνπο
2007 έσο 2010, 150 θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά αθνξνχζαλ ηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ (Vlachos, et al., 2010).

3.7: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο, Γηαδηθηπαθφο Δθθνβηζκφο & Νένη Δλήιηθεο
Αλ θαη πεξηνξηζκέλα, νξηζκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ηε
ζπλέρεηα θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα ιακβάλεη ν ζρνιηθφο
εθθνβηζκφο, θαηά κήθνο ησλ δηάθνξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, μεθηλψληαο απφ ηελ
ππνρξεσηηθή θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Οη Chapell et al. (2004), ηζρπξίδνληαη φηη ν εθθνβηζκφο απνηειεί επηθξαηψλ
θαηλφκελν θαη ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν κεηαμχ ησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ. Δηδηθφηεξα 60% ησλ
θνηηεηψλ αλαθέξεη φηη έρεη γλψζε πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ
θαη πνζνζηφ 44% φηη έρεη αληηιεθζεί εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηνπο
θαζεγεηέο πξνο ηνπο θνηηεηέο.
ε κεηαγελέζηεξε κειέηε, ην πξνθαλέο γεγνλφο ηεο κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο
ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ, δηαρξνληθά, φζν απμάλνληαη νη βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο, δελ αλαηξεί ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηεο
ηξηηνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο.

πνπ

εληνπίδνληαη

πνζνζηά

ιηγφηεξν

ζπρλήο

ζπκαηνπνίεζεο 19.3% θαη πεξηζηαζηαθήο 2.5%, θαη πνζνζηά άζθεζεο 14.3% θαη
5.0% αληίζηνηρα (Chapel et al., 2006).
Αλάινγα απνηειέζκαηα απαληψληαη θαη ζηελ κειέηε ησλ Adams&Lawrence
(2011), νη νπνίνη αμηψλνπλ φηη ε ζπκαηνπνίεζε απνηειεί έλα κνηίβν ην νπνίν
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ζπλερίδεηαη θαη ζην παλεπηζηήκην γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ πθίζηαλην ζπκαηνπνίεζε
ζην ζρνιείν (γπκλάζην & ιχθεην). Χο θπξηφηεξεο ζπλέπεηεο εκθαλίδεηαη ην αίζζεκα
κνλαμηάο θαη ε απνκφλσζε ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη, ε δπζρέξεηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ.
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Hakojarvi, Salminen&Suhonen (2012), ν
εθθνβηζκφο πνπ ππέζηεζαλ θνηηεηέο επαγγεικάησλ πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θιηληθήο ηνπο άζθεζεο, επέθεξε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία δεδνκέλνπ
ηεο κείσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηλήηξσλ. Παξάιιεια παξαδέρηεθαλ ηελ εθδήισζε
ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ν ηχπνο ηνπ
εθθνβηζκνχ αθνξνχζε ιεθηηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζέζεηο.
Σέινο, ζε αλαδξνκηθή κειέηε ζηηο ρψξεο ηηο Ηζπαλίαο, Γεξκαλίαο θαη Μ.
Βξεηαλίαο, εληνπίζηεθε κία επξχηεξε ζχλδεζε κε ηε ζπκαηνπνίεζε θαηά ηα ζρνιηθά
έηε, ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηνλ ρψξν εξγαζίαο. χλδεζε ε νπνία πηζαλά λα
ππνδειψλεη φηη ε ζπκαηνπνίεζε ζην ζρνιείν επηδξά αξλεηηθά ζην πξνζιακβαλφκελν
επίπεδν απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν θαη ην ραξαθηεξίδεη ζηηο εθθάλζεηο ηεο
ελήιηθεο δσήο ηνπ (Schafer et al, 2004).
Αλαθνξηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην θαηλφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ, νη

εξεπλεηηθέο

κειέηεο

εληνπίδνληαη

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο,

ζπγθξηηηθά κε εθείλεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Χζηφζν, νη ήδε ππάξρνπζεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ζεβαζηή αλαινγία εκπιέθεηαη ζηε λέα απηή κνξθή ηνπ
εθθνβηζκνχ, ελψ παξάιιεια ν δηαδηθηπαθφο εθθνβηζκφο θαίλεηαη πσο ζπλδέεηαη κε
εθείλν ηνπ παξαδνζηαθνχ.
Δηδηθφηεξα, ζε ζρεηηθή έξεπλα σο πξνο ηελ εκπινθή πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
(λ= 439) ζε ζπκπεξηθνξέο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, θαίλεηαη πσο 21.9% ησλ
θνηηεηψλ αλέθεξαλ φηη εθθνβίζηεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 8.6% φηη άζθεζαλ
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εθθνβηζκφ. Οη ηξφπνη νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα
εθθνβηζκνχ, παξαηίζεληαη ζε θζίλνπζα δηάηαμε: απεηιεηηθά κελχκαηα ζε
ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξελφριεζε ή απεηιέο κέζσ κελπκάησλ, κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη κέζσ δσκαηίσλ ζπλνκηιίαο. Σειεπηαίν ζηε
ζεηξά θαηάηαμεο εκθαλίδεηαη ε αλάξηεζε πιηθνχ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε
αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηα νπνία παξαδέρηεθαλ εκπινθή θαη ζηα δχν
είδε ηνπ εθθνβηζκνχ. Παξφηη ε εκπινθή ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαίλεηαη λα
δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θχιν, κε ηνπο θνηηεηέο λα εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζηνλ
άκεζν εθθνβηζκφ, δελ παξαηεξήζεθε αλάινγε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ (MacDonald&Roberts-Pittman, 2010).
Αθφκα, ζε αλάινγε κειέηε, ην 35% εθ ηνπ ζπλφινπ (19%) ησλ θνηηεηψλ πνπ
αλέθεξαλ δηαδηθηπαθή ζπκαηνπνίεζε παξαδέρηεθε φηη είραλ ππνζηεί αλάινγε
ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιπθείνπ (Zalaquet&Chatters, 2014). ε
αληίζηνηρε κειέηε, φπνπ ην 11% πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλέθεξε έθζεζε ζην
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, ππέδεημε ηα αθφινπζα, σο ηα ζπρλφηεξα ειεθηξνληθά κέζα
ππφ ηα νπνία ελεπιάθε ζηνλ εθθνβηζκφ: Facebook (64.0%), θηλεηά ηειέθσλα
(43.0%) θαη άκεζα κελχκαηα (43.0%) (Walker, Sockman, Koehn, 2011).
Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλέπεηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ πθίζηαληαη
ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ηα ζχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ, θαίλεηαη πσο ζηεξνχληαη
ηζρπξνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ θαη ππνζηήξημεο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε απαληάηαη ν
πςειφηεξνο επηπνιαζκφο ηεο εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
εθθνβηζηηθή κνξθή, φπνπ 22.5% παξαδέρεηαη άζθεζε θαη 55.3% ζπκαηνπνίεζε
(Dilmac, 2009).
Παξφηη ηα πνζνζηά εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζηνλ εθθνβηζκφ κέζσ
δηαδηθηχνπ, εκθαλίδνληαη ρακειφηεξα ζπγθξηηηθά κε εθείλα ζηνλ ζρνιηθφ
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εθθνβηζκφ, νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα δείρλνπλ λα είλαη
εμίζνπ ζεκαληηθέο.
ε ζρεηηθή έξεπλα, νη θνηηεηέο νη νπνίνη αλαγλσξίζηεθαλ σο ζχκαηα (8.6%),
βξέζεθε λα έρνπλ απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο, άγρνπο, θνβηθνχ άγρνπο θαζψο θαη
ζπγθεθξηκέλα παξαλντθά ζπκπηψκαηα. Δπίζεο εληνπίζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξά σο
πξνο ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (matched control)
(Schenk&Fremouw, 2012).
Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη ε χπαξμε κεηξηνπαζνχο, σζηφζν ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθήο ζρέζεο κεηαμχ ρακεινχ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο θαη εκπεηξηψλ
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχκαηνο, είηε απφ εθείλε ηνπ
ζχηε (Patchin&Hinduja, 2010). Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν απμεκέλνο αξηζκφο
«θίισλ» ζην facebook θαη ε ζπκαηνπνίεζε ππφ κνξθή «παξαδνζηαθνχ» εθθνβηζκνχ
ηδψλνληαη σο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπκαηνπνίεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ (Dredge,
Gleeson, Garcia, 2014).
Δλ θαηαθιείδη, ν εθθνβηζκφο, ππφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ή ηα κέζα, δηά ηα
νπνία, εθδειψλεηαη, απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθφ επηζεηηθφ θαηλφκελν ην νπνίν
αλαπηχζζεηαη, επλνείηαη θαη αλαπαξάγεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε φια ηα πιαίζηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. Οη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη, ηφζν γηα ηνπο άκεζα
εκπιεθνκέλνπο, φζν θαη γηα ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ην νπνίν πιαηζηψλεη απηνχ ηνπ
είδνπο ηηο ζπκπεξηθνξέο, δελ κπνξνχλ λα ακειεζνχλ ή λα παξαβιεθζνχλ. Πξφθεηηαη
γηα εθδειψζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ πνιχπινθε απφξξνηα ησλ ζπζηεκάησλ εληφο
ησλ νπνίσλ ηα άηνκα αλαπηχζζνληαη. Καη παξφιν, πνπ ηείλνπλ λα εδξαηψλνληαη ζε
κηθξέο ειηθίεο, φπσο νη πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο, ππφ ηηο θαηάιιεια
ζηνρεπφκελεο

θνηλσληθέο

θαη

πεξηβαιινληηθέο

ζπλζήθεο,

επηδέρνληαη

απνηειεζκαηηθήο αιιαγήο.
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Β’ ΜΔΡΟ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ
Κεθάλαιο 4ο: Μεζνδνινγία
4.1: θνπφο & Δξεπλεηηθή Τπφζεζε
θνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηεο εκπινθήο ησλ
θνηηεηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (bullying) θαηά ηε
θνίηεζε ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη, ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ εθδήισζε
ζπκπεξηθνξψλ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (cyberbullying) θαηά ηε θνηηεηηθή
πεξίνδν, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο έθζεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα
πξναλαθεξφκελα είδε εθθνβηζκνχ κε επηιεγκέλεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο, φπσο
θαηάρξεζε αιθνφι, ρξήζε θαπλνχ, θαη κε αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο.
Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλνςίδεηαη σο εμήο:

«Οη θνηηεηέο νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθηέζεθαλ
ζε ζπκπεξηθνξέο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, είηε σο ζχηεο είηε σο ζχκαηα, έρνπλ
απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εκπινθήο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ θαηά ηε θνίηεζε ηνπο
ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπσο θαη απμεκέλεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο
δηαθηλδπλεπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο απφ ηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη δελ
ελεπιάθεζαλ ζε ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ».

Οξηζκέλα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηδηψρζεθε λα απαληεζνχλ
παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο:


Πνηεο είλαη νη κνξθέο ππφ ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο εκπιέθνληαη ζην
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ;



Πνηνη είλαη νη κνξθέο ππφ ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο εθηέζεθαλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ;
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Οη ζπνπδαζηέο, νη νπνίνη θαηά ηελ θνίηεζε ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ήηαλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ, είλαη πην επηξξεπείο ζηε ζπκαηνπνίεζε
θαηά ηε θνίηεζε ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε;



Οη ζπνπδαζηέο νη νπνίνη θαηά ηε θνίηεζε ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε άζθεζαλ εθθνβηζκφ είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο σο πξνο ηελ
άζθεζε δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, θαηά ηε θνίηεζε ηνπο ζηε ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε;



Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(γπκλάζην & ιχθεην) απνηειεί παξάγνληα πξφγλσζεο ηεο εκπινθήο ζην
δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ θαηά ηε θνίηεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε;



Οη εκπιεθφκελνη ζηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ θνηηεηέο εθδειψλνπλ
πεξηζζφηεξεο δηαθηλδπλεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο απφ φηη νη κε
εκπιεθφκελνη;



Οη εκπιεθφκελνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (γπκλάζην & ιχθεην) ζηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, εθδειψλνπλ
πεξηζζφηεξεο δηαθηλδπλεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο απφ φηη νη κε
εκπιεθφκελνη;



Σν θχιν απνηειεί παξάγνληα εκπινθήο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηα
είδε ηνπ εθθνβηζκνχ;

4.2: Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή



ΗΜειέηε LATO (Lifestyles and Attitudes in a Student Population)

Πξφθεηηαη γηα κία πξννπηηθή κειέηε, ε νπνία πινπνηείηαη ππφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο:
Αξρηκήδεο ΗΗΗ, Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ ζην ΣΔΗ Κξήηεο, κε ηίηιν:
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«Γηεξεχλεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη άιισλ παξαγφλησλ σο πξνζδηνξηζηψλ
ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο πςεινχ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ελήιηθεο δσήο: πξννπηηθή κειέηε 36 κελψλ».
πγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο (Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 20072013) κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Γξ. Γηψξγν Κξηηζσηάθε, Δπίθνπξν Καζεγεηή
ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο, ΣΔΗ Κξήηεο. ηελ Κχξηα Δξεπλεηηθή Οκάδα
ζπκκεηέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, 2 κέιε ΓΔΠ ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο ηνπ
Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ν Καζεγεηήο Αλαζηάζηνο
Φηιαιήζεο θαη ε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Λήδα Υαηδή.
Ζ ελ ιφγσ κειέηε ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο, ηνπ
ηξφπνπ δσήο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ πξνζδηνξηζηψλ ησλ αιιαγψλ ηνπο, ζε 3
δηαδνρηθά έηε (36 κήλεο), κε επξχηεξν ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
δξνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηελ πηνζέηεζε πγεηνλνκηθά νξζψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο ζε
κηα θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν.
Σνλ πιεζπζκφ ηεο κειέηεο ΛΑΣΧ απνηεινχλ φινη νη λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο
ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο (ρνιέο Ζξαθιείνπ, 11 απφ ηα 17 ηκήκαηα ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο), ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2012-2013, νη νπνίνη αλέξρνληαη ζηνπο 1700. Ζ ζπιινγή
δεδνκέλσλ δηεμάγεηαη θάζε έηνο ηελ πεξίνδν κεηαμχ Οθηψβξηνπ θαη Γεθεκβξίνπ,
απφ ην 2012.
Ο ελεξγφο θνηηεηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζηα 1300-1450 άηνκα. Οη
ζπνπδαζηέο νη νπνίνη εγγξάθεθαλ θαη παξαθνινχζεζαλ ην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ,
ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013, θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα παξαθνινπζνχληαη, αλά έηνο, έσο θαη ην Σ‟ εμάκελν ησλ
ζπνπδψλ ηνπο.Χο θξηηήξηα εηζαγσγήο έρνπλ νξηζηεί ηα αθφινπζα:


Ζιηθία 18 -19 εηψλ ( 1ε εηζαγσγή ζε ΑΔΗ)
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Σν επίπεδν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο λα επηηξέπεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ





πκπιήξσζε Δληχπνπ πγθαηάζεζεο

Η Παξνύζα Αλάιπζε

Πξφθεηηαη γηα κία αλαδξνκηθή θαηαγξαθή θαη ζπγρξνληθή αλάιπζε ε νπνία
αθνξά ζηα δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο θαηαγξαθήο ηεο κειέηεο ΛΑΣΧ. Ζ ζπιινγή
δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2013-2014, ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ κήλα
Ννεκβξίνπ έσο Γεθεκβξίνπ 2013.Ο πιεζπζκφο ηεο κειέηεο αληηζηνηρνχζε ζηνπο
δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο.

4.3: Δξγαιεία Έξεπλαο & Σερληθέο πιινγήο Γεδνκέλσλ
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο ΛΑΣΧ πξαγκαηνπνηείηαη κε αλψλπκα
απηνζπκπιεξνχκελα εξσηεκαηνιφγηα έπεηηα απφ έληππε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φπσο θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλεο, πξνο ηηο αλάγθεο ηεο
έξεπλαο, ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. Ζ πξφζβαζε επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ
πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πνπ δηαηεξεί θάζε ζπκκεηέρσλ.
Σν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε κε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ
LimeSurvey κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. Ζ
δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε παξαηίζεηαη αθνινχζσο:


http://modip.teicrete.gr/limesurvey/index.php?sid=22196&lang=el

Ζ πξφζβαζε γηα αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο (απαηηείηαη
θσδηθφο):
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http://modip.teicrete.gr/limesurvey/admin/admin.php?sid=65978
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ησλ θνηηεηψλ, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο
δηδάζθνληεο. Καηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα απεπζχλνπλ ζρεηηθέο απνξίεο ζηα παξεπξηζθφκελα κέιε ηεο κειέηεο, ελψ ζηελ
πεξίπησζε αλεπαξθνχο αξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή παξεκθεξή ηερληθψλ
δπζθνιηψλ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε έληππε
κνξθή.



Δξσηεκαηνιφγην/ Δξγαιείν Μειέηεο ΛΑΣΧ

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζπλδπάδεη θιίκαθεο απφ ηελ κειέηε HBSC θαη
ESPAD, θαζψο θαη θιίκαθεο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθή
θαηαγξαθή. Οη θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηζηνηρνχλ ζε:
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (αηνκηθά & γνλέσλ). Γηακνλή, Άζθεζε
θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, Γηαηξνθή (εθηφο Food Frequency Questionnaire, FFQ),
Έθζεζε ζηνλ ήιην, Οδεγηθή πκπεξηθνξά, Κνηλσληθφ Κεθάιαην, Κάπληζκα,
Αιθννινχρα πνηά, Υξήζε νπζηψλ, Parent-AdolescentCommunicationScale, ρέζεηο
κεηαμχ ησλ θχισλ θαη εξσηηθή δσή, Life satisfaction Scale, Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη
ειεχζεξνο ρξφλνο (εθηφο θνηλ. θεθαιαίνπ), Family Affluence Scale ΗΗ, Πνιηηηθέο
Πεπνηζήζεηο, Γεκνγξαθηθά & Δξγαζία γνλέσλ, Ηθαλνπνίεζε απφ νηθνγέλεηα, Φηιίεο,
Facebook, Αθαδεκατθή Πίεζε & ραξαθηεξηζηηθά, General Ζealth, ηνκαηηθή Τγεία,
Δηθφλα ζψκαηνο, Ηζηνξηθφ απηνθηνληψλ, σκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, Δξγαζία
& Ακνηβή -Δηζφδεκα, Δηιηθξίλεηα απαληήζεσλ & απνδνρή εξσηεκαηνινγίνπ απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
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Ζ Παξνχζα Μειέηε

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζρνιηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ,
ην εξσηεκαηνιφγην ηεο κειέηεο ΛΑΣΧ εκπινπηίζηεθε κε θιίκαθεο απφ ηα αθφινπζα
εξγαιεία: Retrospective Bullying Questionnaire (RBQ) (Schafer et al., 2004), θαη
θιίκαθεο απφ ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε “Cyber bullying and
its effect”, πνπ δηεμήγαγε ην Imperial College of UK (Hickey & Kramer, ρρ), φπνπ
πεξηιακβάλνληαη θαη πξνζαξκνζκέλεο εξσηήζεηο απφ ην Revised Olweus
Bully/Victim questionnaire, 1996).
Αλαθνξηθά κε ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ RBQ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θιίκαθεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ην είδνο θαη ηνπο ηχπνπο, ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα
ηεο ζπκαηνπνίεζεο, φπσο θαη ηεο άζθεζεο εθθνβηζκνχ, αλαδξνκηθά, θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, γηα ηνλ εθθνβηζκφ κέζσ
δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιίκαθεο ηχπνπ Likert νη νπνίεο κεηξνχζαλ ην είδνο,
ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα εκπινθήο (άζθεζε & ζπκαηνπνίεζε) ζηνλ εθθνβηζκφ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ, θαζψο θαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο (ICTs
use).
Καηφπηλ ηεο εγθξίζεσο πξνο ρξήζε, ησλ πξναλαθεξφκελσλ θιηκάθσλ, εθ ησλ
θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, αθνινχζεζε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο θαη πνιηηηζκηθήο
πξνζαξκνγήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο
European Social Survey (2012). Ζ δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο πξνζαξκνγήο
πεξηειάκβαλε ηα εμήο ζηάδηα: παξάιιειε κεηάθξαζε, 2 κεηαθξαζηψλ κε άξηζηε
γλψζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, αλαζθφπεζε απφ ηξίην αλεμάξηεην
θξηηή, πηινηηθή εθαξκνγή σο πξνο ηε λνεκαηηθή θαη γισζζηθή απφδνζε ησλ
εξγαιείσλ (n=30), θαη ηειηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε αλαιφγσο ησλ
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απνηειεζκάησλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή έιαβε ρψξα ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2013.

4.4: Ζζηθά Εεηήκαηα
Ζ κειέηε ΛΑΣΧ δηεμάγεηαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Διζίλθη γηα
έξεπλα ζε αλζξψπνπο (World Medical Association Inc.) Σα ζπιιερζέληα ζηνηρεία
δηαθπιάηηνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο,
ελψ, πξφζβαζε ζε απηά δηαηεξεί απνθιεηζηηθά ε θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα.
Παξάιιεια έρεη δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία θαη ε απηφβνπιε ζπκκεηνρή ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο.

4.5: Καζνξηζκφο Μεηαβιεηψλ

4.5.1: Θπκαηνπνίεζε & Άζθεζε ρνιηθνχ Δθθνβηζκνχ θαηά ηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε
Χο πξνο ηνλ πποζδιοπιζμό ηος θύμαηορ θαη ηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο
ζπκαηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξψηεζε:
«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γπκλαζίνπ/ ιπθείνπ, έηπρε λα έρεηο ππνζηεί θάπνηνλ από ηνπο
αθόινπζνπο ηξόπνπο εθθνβηζκνύ;» κε πηζαλέο απαληήζεηο: «Να δερζείο θαθόβνπια
ρηππήκαηα/ γξνζηέο», «Να ζνπ θιέςνπλ πξνζσπηθά αληηθείκελα», «Να ζε
πξνζθσλήζνπλ κε θαθόβνπια νλόκαηα;», «Να ζε απεηιήζνπλ;», «Να έρνπλ πεη
ςέκαηα γηα εζέλα», «Να ζε απνθιείζνπλ από ηελ παξέα». πνπ νη αληαπνθξίζεηο
ζπρλφηεηαο γηα θάζε κία απφ ηηο απαληήζεηο εθηείλνληαλ απφ ην «πνηέ» έσο
«ζπλερώο».
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Σελ έλλνηα ηνπ ζχκαηνο απνηέιεζε ε αληαπφθξηζε: «Μεξηθέο θνξέο, Σπρλά,
Σπλερώο» γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο θαη ζπλνιηθά σο «Μεξηθέο
θνξέο, πρλά, πλερψο» ζε ηνπιάρηζηνλ 1 ππνεξψηεζε.
Αληίζηνηρα ε ίδηα ζπιινγηζηηθή επηθξάηεζε σο πξνο ηνλ καθοπιζμό ηος
θύηη θαη ηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο άζθεζεο εθθνβηζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ θαηά ηε θνίηεζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηελ εξψηεζε:
«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, έηπρε λα θάλεηο θάηη από ηα
παξαθάησ ζε άιινπο καζεηέο ζην ζρνιείν;» κε πηζαλέο απαληήζεηο: «Να δόζεηο
θαθόβνπια ρηππήκαηα/ γξνζηέο», «Να θιέςεηο πξνζσπηθά αληηθείκελα», «Να
πξνζθσλήζεηο κε θαθόβνπια νλόκαηα;», «Να απεηιήζεηο;», «Να πεηο ςέκαηα γηα
θάπνηνλ/θάπνηα», «Να απνθιείζεηο θάπνηνλ/θάπνηα από ηελ παξέα». πνπ νη
αληαπνθξίζεηο ζπρλφηεηαο γηα θάζε κία απφ ηηο απαληήζεηο εθηείλνληαλ απφ ην
«πνηέ» έσο «ζπλερώο».
Σελ έλλνηα ηνπ ζχηε απνηέιεζε ε αληαπφθξηζε: «Μεξηθέο θνξέο, Σπρλά,
Σπλερώο» γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ππνεξσηήζεηο θαη ζπλνιηθά σο «Μεξηθέο
θνξέο, πρλά, πλερψο» ζε ηνπιάρηζηνλ 1 ππνεξψηεζε.

4.5.2: πρλφηεηα Θπκαηνπνίεζεο & Άζθεζε Δθθνβηζκνχ κέζσ δηαδηθηχνπ
Χο πξνο ηε κέηξεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ζπκαηνπνίεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθφινπζε εξψηεζε:«Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ,
πξνζπάζεζαλ λα ζε εθθνβίζνπλ κε θάπνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο;» κε πηζαλέο
απαληήζεηο: «Σε απνθάιεζαλ κε θαθόβνπια νλόκαηα ή ζε πείξαμαλ κε ηξόπν πνπ ήηαλ
επώδπλνο», «Έιαβεο άζεκλεο ή πξόζηπρεο εηθόλεο/ κελύκαηα», «Σε απέθιεηζαλ
ζθόπηκα ή ζε αγλόεζαλ», «Γηέδσζαλ θήκεο ή ςέκαηα γηα εζέλα», «Αλέβαζαλ
κελύκαηα/ θσηνγξαθίεο/ βίληεν γηα εζέλα (κε ζθνπό λα ζε πξνζβάινπλ)», «Σε
απείιεζαλ», «Σε εθθόβηζαλ (δηαδηθηπαθά) κε θάπνηνλ άιιν ηξόπν». Οη αληαπνθξίζεηο
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σο πξνο ηε ζπρλφηεηα εθηείλνληαλ απφ ηελ απάληεζε «Γελ κνπ έρεη ζπκβεί πνηέ» έσο
«Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα».
Ωρ θύμα οπίζηηκε η ανηαπόκπιζη: «1-2θ, 2-3θ/κ, 1θ/εβδ, αξθεηέο θ/εβδ» ζηηο
ππνεξσηήζεηο ηεο θαη ζπλνιηθά σο «1-2θ, 2-3θ/κ, 1θ/εβδ, αξθεηέο θ/εβδ» ηνπιάρηζηνλ
ζε κηα ππνεξψηεζε. Αθνινχζσο πξνζδηνξίζηεθε θαη ε κεηαβιεηή ηνπ ζχηε, ε νπνία
εμεηάζηεθε κε ηελ εξψηεζε:«Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαησλ κελώλ, έρεηο
εθθνβίζεη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ κε θάπνηνπο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο;»
Οη πηζαλέο ππνεξσηήζεηο σο πξνο ηνπο ηχπνπο θαη ηα είδε άζθεζεο ηνπ
εθθνβηζκνχ είλαη φκνηεο κε εθείλεο ηεο εξψηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκαηνπνίεζε.
πλεπψο, σο θύηηρ διαδικηςακού εκθοβιζμού νξίζηεθε ε αληαπφθξηζε «1-2θ, 23θ/κ, 1θ/εβδ, αξθεηέο θ/εβδ» ζηηο ππνεξσηήζεηο ηεο θαη ζπλνιηθά σο «1-2θ, 2-3θ/κ,
1θ/εβδ, αξθεηέο θ/εβδ» ηνπιάρηζηνλ ζε κηα ππνεξψηεζε ηεο.

4.5.3: πκπεξηθνξέο Γηαθηλδχλεπζεο
Οη 9 ζςμπεπιθοπικοί παπάγονηερ κινδύνος γηα ρξφληα κεηαδηδφκελα θαη κε
λνζήκαηα, πεξηιακβάλνπλ ζπλήζεηεο (0:απνπζία, 1:παξνπζία) ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
πνπ ελέρνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη αθνξνχλ γεληθά:


Σν αςξημένο ζυμαηικό βάπορ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ππέξβαξνπο θαη
παρχζαξθνπο ή κε δείθηε κάδαο ζψκαηνο 25+ kg/m2. Δθηηκήζεθε κε ηηο
αθφινπζεο εξσηήζεηο: «Πόζν ύςνο έρεηο ρσξίο παπνύηζηα;» θαη «Πόζα θηιά
δπγίδεηο ρσξίο ξνύρα;»



Σελ έλλειτη ζυμαηικήρ άζκηζηρ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε (≤1
θνξά/εβδνκάδα γηα >15΄) κέηξηαο ή/θαη έληνλεο ζσκαηηθήο άζθεζεο.
Δθηηκήζεθε κε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο : «Πόζεο θνξέο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα
έθαλεο θάηη από ηα παξαθάησ ζηνλ ειεύζεξν ζνπ ρξόλν;» κε ππνεξσηήκαηα
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α) έληνλε άζθεζε θαη β) κέηξηα άζθεζε/όρη εμαληιεηηθή. Με εχξνο πηζαλψλ
απαληήζεσλ 0 έσο 11.


Σε ζπλήζεηα καπνίζμαηορ σο θαπληζηέο θαη κε. Ζ ζρεηηθή εξψηεζε
δηαηππψζεθε σο έμεο: «Απηή ηελ πεξίνδν θαπλίδεηο; Αλ λαη, πόζν θάπληζεο ηηο
ηειεπηαίεο 30 εκέξεο;» Με εχξνο πηζαλψλ απαληήζεσλ απφ 1 ηζηγάξν/ εβδνκάδα
έσο >20 ηζηγάξα εκεξεζίσο .



Σελ αςξημένη καηανάλυζη οινοπνεύμαηορ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα πξηλ ηελ
έξεπλα σο 3+ θνξέο. «Ήπηεο πνηέ θάπνην αιθννινύρν πνηό;»



Σε σπήζη ναπκυηικών οςζιών ζηο παπελθόν σο 1+ θνξέο ηνπιάρηζηνλ απφ
έλα είδνο νπζίαο. «Έρεηο ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ νπζίεο;
Αλ λαη, πφζεο θνξέο;».



Οη πολλαπλοί επυηικοί ζύνηποθοι ην ηειεπηαίν έηνο ή 2+ ζχληξνθνη κε ηνπο/ηηο
νπνίνπο είραλ εξσηηθή επαθή. «Με πόζα δηαθνξεηηθά άηνκα είρεο νινθιεξσκέλε
εξσηηθή επαθή (αθόκα θαη αλ είλαη γηα κία κόλν θνξά) ηνπο ηειεπηαίνπο 12
κήλεο;»



Ζ μη σπήζη πποθςλακηικού ην ηειεπηαίν έηνο ή «φιεο ηηο θνξέο» ηεο εξσηηθήο
επαθήο. «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ, πόζεο θνξέο εζύ ή ν
εξσηηθόο ζνπ ζύληξνθνο ρξεζηκνπνηήζαηε πξνθπιαθηηθό;» Με εχξνο πηζαλψλ
απαληήζεσλ κεηαμχ «θακία θνξά» έσο «όιεο ηηο θνξέο».



Ζ Τπέπμεηπη εςκαιπιακή σπήζη οινοπνεύμαηορ (binge drinking) ηηο
ηειεπηαίεο 30 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά. «Πόζεο θνξέο ήπηεο ζηε ζεηξά
(δειαδή ζηε θαζηζηά ζνπ) πέληε ή πεξηζζόηεξα πνηά από ην ίδην ή από δηαθνξεηηθά
αιθννινύρα πνηά;» Με εχξνο πηζαλψλ απαληήζεσλ απφ «πνηέ» έσο «10 ή
πεξηζζόηεξεο θνξέο».



Ζ Μέθη ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά. «Πόζεο θνξέο (αλ
ζπλέβε) κέζπζεο από αιθννινύρα πνηά, δειαδή λα κε κπνξείο λα θξαηήζεηο ηελ
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ηζνξξνπία ζνπ πεξπαηώληαο, λα κε κπνξείο λα κηιήζεηο θαιά, λα θάλεηο εκεηό ή λα
ζπκάζαη ηη είρε ζπκβεί;»


Ζ ζςγκένηπυζη ησλ 9 παξαγφλησλ θαζνξίζηεθε απφ ηελ άζξνηζε ηεο
παξνπζίαο ηνπο (0:απνπζία, 1:παξνπζία). Ζ ομαδοποίηζη ηνπο (clustering)
αθνξά ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε νκάδεο (0, 1, 2, 3, 4+) κε ηειηθή ηαμηλφκεζε ηα
άηνκα κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε (4+ παξάγνληεο – πην επηξξεπή ζε επηβιαβείο
ζπλήζεηεο) (Kannetal. 2011; Smpokosetal. 2014).

4.6: ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα
SPSS 21.0. Αξρηθά έγηλε ππνινγηζκφο θαηαλνκψλ ζπρλνηήησλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ 821 θνηηεηψλ & θνηηεηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, ην
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ην ηκήκα ζπνπδψλ ζην νπνίν θνηηνχλ. ηελ
εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ δηαθηλδχλεπζεο σο πξνο
ηελ πγεία θαη, ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ είδνπο (ζχηεο, ζχκα) θαη ηνπ ηξφπνπ εκπινθήο ζην
ζρνιηθφ θαη δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, έγηλε ππνινγηζκφο θαη ησλ 95% δηαζηεκάησλ
εκπηζηνζχλεο (95%ΓΔ) κε ηερληθέο bootstrap. ηηο πεξηπηψζεηο ειέγρσλ θαηαλνκήο ή
δηαθνξάο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αθνινχζεζαλ θαη έιεγρνη ρ2 κε δηφξζσζε
θαηά Fisher. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνληέια παιηλδξφκεζεο. Χο απνδεθηφ
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαζνξίζηεθε ην 5%.
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Κεθάλαιο 5ο: Απνηειέζκαηα
5.1: Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή
5.1.1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, φπσο
απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1, ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο απνηέιεζαλ 812
πξνπηπρηαθνί, δεπηεξνεηείο, θνηηεηέο ησλ ζρνιψλ ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο κε κέζε ειηθία ηα
19.3 έηε (Σ.Α ± 2.0) εθ ησλ νπνίσλ ην 66.1% είλαη θνξίηζηα. Ζ κεγαιχηεξε
ζπγθέληξσζε ησλ θνηηεηψλ εληνπίδεηαη ζηα ηκήκαηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη
Ννζειεπηηθήο ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ (92.0%) έρεη ειιεληθή θαηαγσγή.
Πίνακαρ 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 812 θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηεο κειέηεο
ΤΝΟΛΟ
Χαρακηηριζηικ
ά
Απιθμόρ, ν
Ζλικία, τρόνια

έσο 18
19
20
21+
ειηθία±ΤΑ

812
364 (44,8)
197 (24,3)
98 (12,1)
153 (18,8)
19,3±2,0

275 (33,9)
108 (39,3)
67 (24,4)
36 (13,1)
64 (23,3)
19,6±2,2

Κνηλ. εξγαζίαο

159 (19,6)

14 (5,1)

Ννζειεπηηθήο
άιιν
Διιάδα
αιινύ
έσο
Γπκλάζην/Λύθεην ή
Σρνιή (έλαο
ηνπιάρηζηνλ)
Σρνιή
(θαη νη δύν)
ΑΔΙ/ΤΔΙ κε PhD ή
MSc(έλαο
ηνπιάρηζηνλ)
ΑΔΙ/ΤΔΙ κε PhD ή
MSc(θαη νη δύν)

246 (30,3)
407 (50,1)
636 (92,0)
55 (8,0)
177 (22,0)

37 (13,5)
224 (81,5)
210 (95,0)
11 (5,0)
53 (19,5)

Σμήμα
ποςδών

Σόπορ γέννηζηρ
Δθπαίδεπζε γνλέσλ

α

θοιηηηές
λ (%)

Γησλπκηθφο έιεγρνο.

β

θοιηήηπιερ
P-value
537 (66,1)
256 (47,7)
130 (24,2)
62 (11,5)
89 (16,6)
19,2±1,9
145 (27,0)

<0,001 α
0,056 β

<0,001

209 (38,9)
183 (34,1)
426 (90,6)
0,050
44 (9,4)
124 (23,3) 0,616

219 (27,2)

77 (28,3)

142 (26,6)

255 (31,7)

91 (33,5)

164 (30,8)

154 (19,3)

51 (18,8)

103 (19,3)

Έιεγρνο ρ2
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5.1.2: πκπεξηθνξέο δηαθηλδχλεπζεο σο πξνο ηελ πγεία
Φαίλεηαη πσο νη επηθίλδπλεο, γηα ηελ πγεία, ζπκπεξηθνξέο εθδειψλνληαη ζε
ζεβαζηφ πνζνζηφ ζην πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο, ελψ, ζηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ηα
πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ ππεξηεξνχλ έλαληη εθείλσλ ησλ θνηηεηξηψλ. Ζ απνπζία
ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ (77.5%), ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα (61.1%) θαη ε ππέξκεηξε
θαηαλάισζε αιθνφι (59.9%) επηδεηθλχνπλ ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο κεηαμχ ησλ
θνηηεηψλ. H ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ (p value = <0,001), νη πνιιαπινί εξσηηθνί
ζχληξνθνη (p value = <0,001), ε ππεξβνιηθή (p value = <0,001) φπσο θαη ε ππέξκεηξε
επθαηξηαθή (binge drinking) θαηαλάισζε αιθνφι (p value = <0,001) εκθαλίδνπλ
ηζρπξή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα σο πξνο ην θχιν, κε ηνπο θνηηεηέο λα εκθαλίδνπλ
πςειφηεξα πνζνζηά ζπρλφηεηαο.
Παξάιιεια, παξαηεξείηαη πσο ν ε απμεκέλνο αξηζκφο ζπλχπαξμεο ησλ
επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ (≥4) εληνπίδεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ηνπ δείγκαηνο (55.9%), απφ φηη ε εκθάληζε ησλ παξαγφλησλ ζε ρακειφηεξε
ζπγθέληξσζε ή κεκνλσκέλα (πίλαθαο 2)

Πίνακαρ 2. πρλφηεηα ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία κεηαμχ ησλ 812
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηεο κειέηεο.
ΤΝΟΛΟ

θοιηηηές

θοιηήηπιερ

λ

% (95%ΓΔ)

Αςξημένο ζυμαηικό βάπορ

243

29,9 (26,8-33,2)

42,5

23,5

<0,001

Έλλειτη ζυμαηικήρ άζκηζηρ

250

30,8 (27,5-33,8)

24,7

33,9

0,008

ςνήθεια καπνίζμαηορ

496

61,1 (57,8-64,4)

61,8

60,7

0,820

178

21,9 (19,1-24,9)

34,9

15,3

<0,001

Υπήζη ναπκυηικών οςζιών

194

23,9 (21,1-27,0)

33,1

19,2

<0,001

Πολλαπλοί επυηικοί ζύνηποθοι

351

43,2 (39,8-46,9)

53,5

38,0

<0,001

Μη σπήζη πποθςλακηικού

626

77,5 (74,5-80,3)

82,5

74,9

0,013

Τπέπμεηπη εςκαιπιακή σπήζη

486

59,9 (56,6-63,3)

70,5

54,4

<0,001

266

32,8 (29,5-36,3)

34,5

31,8

0,477

Σσμπεριθορές σγείας

Αςξημένη καηανάλυζη οινοπνεύμαηορ

%

p-value

οινοπνεύμαηορ (bingedrinking)
Μέθη
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ςγκένηπυζη ςμπεπιθοπών ςγείαρ

0

19

2,3 (1,3-3,3)

1,1

3,0

1

64

7,9 (5,9-9,8)

5,5

9,1

2

121

14,9 (12,5-17,6)

8,7

18,1

3

154

19,0 (16,1-21,7)

14,2

21,4

≥4

454

55,9 (52,7-59,3)

70,5

48,4

<0,001

95ΓΔ%: 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο.Έιεγρνη ρ2

5.1.3: πρλφηεηα & ηξφπνη εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ
(bullying) θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (γπκλάζην/ ιχθεην).

Βάζεη ηνπ ζρήκαηνο 1 παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκπινθήο ησλ
θνηηεηψλ ζε ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ππφ κνξθή ζπκαηνπνίεζεο (61.7%) απφ φηη ζηελ
άζθεζε εθθνβηζκνχ (20.9%), θαηά ηε πεξίνδν θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (γπκλάζην/ ιχθεην). Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ν έκκεζνο
θαη ν ςπρνινγηθφο ή ζρεζηαθφο εθθνβηζκφο δείρλνπλ πσο ππεξηεξνχλ ηνπ άκεζνπ
εθθνβηζκνχ, ηδηαδφλησο ηνπ ζσκαηηθνχ, αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα εθδήισζεο,
ηφζν σο πξνο ηελ ελδερφκελε ζπκαηνπνίεζε φζν θαη ηελ άζθεζε ηνπ εθθνβηζκνχ.
Ζ απφθιηζε απφ ηελ παξέα (35.6% & 9.4%) θαη ε δηάδνζε θεκψλ (26.0% &
7.5%) εκθαλίδνπλ ηελ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ηφζν γηα ηα ζχκαηα φζν θαη γηα ηνπο
ζχηεο αληίζηνηρα. Δλψ ν άκεζνο ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο (ρηππήκαηα/γξνζηέο)
παξνπζηάδεη ηηο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο κε πνζνζηφ 4.9% γηα ηελ θαηεγνξία ηεο
ζπκαηνπνίεζεο θαη 3.4% γηα ηελ άζθεζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Παξάιιεια, παξά ηε δηαθνξά ε νπνία παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ
ησλ δχν θαηεγνξηψλ (άζθεζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ζπκαηνπνίεζε), νη ηξφπνη θαη
νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, θαίλεηαη λα
αθνινπζνχλ φκνηα ηάζε.
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σήμα 1. Δθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ ηξφπσλ εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ (άζκηζη εκθοβιζμού &
θςμαηοποίηζη) ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (bullying) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(γπκλάζην/ ιχθεην).
95% ΓΔ

Άζθεζε
ρνιηθνχ
Δθθνβηζκνχ

9,4

Απφθιηζε απφ ηελ παξέα

35,6

7,5

Γηάδνζε θεκψλ/ ςέκαηα
Απεηιέο

5,5

Πξνζθψλεζε κε θαθφβνπια νλφκαηα

4,4

Απνκάθξπλζε/ Κινπή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ

4,3

Υηππήκαηα / γξνζηέο

3,4
4,9

(5,9 -9,3)
(23,2-29,1)

26,0

Θπκαηνπνίεζε
18,6

(4,0 -7,2)
(16,1 - 21,4)
(3,0 - 6,0)
(13,9 -19,0)

16,4

(3,0 -5,8)
(11,0 -15,7)

13,2

(2,1 -4,8)
(3,5 -6,5)

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, έηπρε
λα ππνζηείο/ λα αζθήζεηο (ηνπιάρηζηνλ)…

(18,1 -23,6)
(58,0 -65,3)

20,9
0

10

(7,4 -11,6)
(32,5 -38,8)

20

30

40

50

5.1.4: πρλφηεηα & ηξφπνη εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ
(cyberbullying) θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ.
Ζ ζπκαηνπνίεζε (29,9%) ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο ππφ ηνλ δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ εκθαλίδεηαη πςειφηεξε απφ ηελ εθδήισζε δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
(15.8%) (ρήκα 1).
Απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ νη νπνίνη αλέθεξαλ εκπινθή ππφ κνξθή
ζπκαηνπνίεζεο (λ=243), ην 13.3%εμ απηψλ (λ= 108) παξαδέρνληαη φηη ππέζηεζαλ
ζπκαηνπνίεζε κε έλαλ ηξφπν, ελψ ην 16.6% (λ= 135) κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο
ηξφπνπο. Αληίζηνηρα, ζε φηη αθνξά ζηνπο θνηηεηέο πνπ αλέθεξαλ άζθεζε
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (λ=128), ην 9.5% (λ= 77) δειψλεη φηη εθθφβηζε κε έλαλ
ηξφπν ελψ ην 6.3% (λ= 51) κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο.
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Σα πςειφηεξα πνζνζηά θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο (ζχηεο & ζχκαηα)
ζπγθεληξψλνπλ ζε θζίλνπζα δηάηαμε νη αθφινπζνη ηξφπνη: «δηάδνζε θεκψλ ή
ςέκαηα», «ζθφπηκε απφθιηζε», «άζεκλεο ή πξφζηπρεο εηθφλεο/ κελχκαηα» θαη ηα
ρακειφηεξα ε «αλάξηεζε κελπκάησλ/ θσηνγξαθηψλ».
Σέινο, νη ηξφπνη ππφ ηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη νη θνηηεηέο ζην δηαδηθηπαθφ
εθθνβηζκφ, θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ αλάινγν κνηίβν σο πξνο ηε ζπρλφηεηα
εθδήισζεο, παξά ηε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ηεο
ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο άζθεζεο εθθνβηζκνχ κέζσ δηαδηθηχνπ.

Άζθεζε Γηαδηθηπαθνχ Δθθνβηζκνχ
Θπκαηνπνίεζε Μέζσ Γηαδηθηχνπ

95% ΓΔ

(9,1 -13,5)

11,3

Γηάδνζε θεκψλ ή ςέκαηα
θφπηκε απνθιηζε ή ζε
αγλφεζαλ

6,0

Άζεκλεο ή πξφζηπρεο εηθφλεο/
κελχκαηα

2,7
2,3

Απεηιέο
Δθθνβηζκφο (δηαδηθηπαθά) κε
θάπνηνλ άιιν ηξφπν
Αλάξηεζε κελχκαηα/
θσηνγξαθίεο/ βίληεν γηα εζέλα…

(4,5 -7,9)
(12,0- 17,0)

14,5

3,1

Καθφβνπια νλφκαηα ή πείξαγκα
κε επψδπλν ηξφπν

16,9 (14,5 -19,6)

11,0

(2,0 -4,3)
(8,8 -13,0)

10,9

(1,7 -3,9)
(8,8 -13,0)
(1,4 -3,4)
(3,5 -6,5)

4,9

1,4
2,7

(0,6 - 2,2)
(1,6 - 4,0)

1,2
2,6

(0,5 - 2,0)
(1,5 - 3,8)

'Αζθεζε Δθθνβηζκνχ/
Θπκαηνπνίεζε…

15,8

0

5

10

15

(13,3 - 18,5)
(27, 1 -33,3)

20

29,9

25

30

σήμα 2. Δθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ ηξφπσλ εκπινθήο (άζκηζη εκθοβιζμού & θςμαηοποίηζη) ησλ
θνηηεηψλ ζε διαδικηςακό εκθοβιζμό (cyber bullying) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ.
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5.2: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο, Δθθνβηζκφο Μέζσ Γηαδηθηχνπ & Φχιν
Ζ εκπινθή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο ζην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ θαη
ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ είηε σο ζχηεο, είηε σο ζχκαηα (παξάξηεκα Α, πίλαθαο
3) θαζψο θαη ηνπ εθάζηνηε ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθδειψλνληαη νη ζπκπεξηθνξέο
εθθνβηζκνχ θαη ζπκαηνπνίεζεο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην θχιν ησλ θνηηεηψλ
(πίλαθεο 3.1, 3.2, 3.2, 3.4). Δπίζεο, δελ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη ζρέζε κεηαμχ ηεο
θαηαγσγήο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ
θαη ηεο εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ (άζθεζε εθθνβηζκνχ & ζπκαηνπνίεζε) ζην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ θαηά
ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ (παξάξηεκα Α, πίλαθαο 4 & 5).
Πίνακαρ 3.1. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ ησλ ηξφπσλ θςμαηοποίηζηρ ησλ (812) θνηηεηψλ/ηξηψλ ηεο
κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο υρ ππορ ηο θύλο ηοςρ(ζσολικόρ
θοιηηηές θοιηήηριες
%
Σξφπνη θςμαηοποίηζηρ
ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ
ηνπο εηψλ (bullying)

Να δερηείο ρηππήκαηα / γξνζηέο
Να ζνπ θιέςνπλ πξνζσπηθά
αληηθείκελα
Να ζε πξνζθσλήζνπλ κε θαθόβνπια
νλόκαηα
Να ζε απεηιήζνπλ
Να έρνπλ πεη ςέκαηα γηα εζέλα
Να ζε απνθιείζνπλ από ηελ παξέα
εκθοβιζμόρ/ bullying)

2,9
12,4

6,0
13,6

p-value
0,060
0,663

16,7

16,2

0,842

20,0
23,0
35,9

17,9
27,6
35,4

0,505
0,176
0,938

Έιεγρνη ρ2

Πίνακαρ 3.2. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ ησλ ηξφπσλ άζκηζηρ ζσολικού εκθοβιζμού(bullying)
ησλ (812) θνηηεηψλ/ηξηψλ ηεο κειέηεο θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, υρ ππορ ηο θύλο
ηοςρ.
θοιηηηές

θοιηήηπιερ
%

Σξφπνη άζκηζηρ
εκθοβιζμού ησλ
θνηηεηψλ/ηξησλ θαά ηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
(bullying)

Να δόζεηο ρηππήκαηα / γξνζηέο

5,1

4,1

p-value
0,589

Να θιέςεηο πξνζσπηθά αληηθείκελα
Να πξνζθσλήζεηο κε θαθόβνπια
νλόκαηα
Να απεηιήζεηο

9,8
9,8

6,3
9,1

0,091
0,799

3,6

4,7

0,586

Να πεηο ςέκαηα γηα θάπνηνλ/θάπνηαλ

6,2

5,2

0,627

Να απνθιείζεηο θάπνηνλ από ηελ
παξέα

3,6

3,3

0,827

Έιεγρνη ρ2
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Πίνακαρ 3.3. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ θςμαηοποίηζηρ κέζσ διαδικηύος (cyberbullying)
ησλ (812) θνηηεηψλ/ηξησλ ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ υρ ππορ
ηο θύλο ηοςρ.
θοιηηηές

θοιηήηπιερ
%

Σξφπνη θςμαηοποίηζηρ
κέζσ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ
(cyberbullying)
ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ 12 κελψλ

Σε απνθάιεζαλ κε θαθόβνπια
νλόκαηα ή ζε πείξαμαλ κε ηξόπν πνπ
ήηαλ επώδπλνο
Έιαβεο άζεκλεο ή πξόζηπρεο εηθόλεο/
κελύκαηα
Σε απέθιεηζαλ ζθόπηκα ή ζε
αγλόεζαλ
Γηέδσζαλ θήκεο ή ςέκαηα γηα εζέλα
Αλέβαζαλ κελύκαηα/ θσηνγξαθίεο/
βίληεν γηα εζέλα (κε ζθνπό λα ζε
πξνζβάινπλ)
Σε απείιεζαλ
Σε εθθόβηζαλ (δηαδηθηπαθά) κε
θάπνηνλ άιιν ηξόπν

9,8

11,4

p-value
0,552

10,9

11,0

0,966

12,4

15,5

0,247

15,8
1,8

17,5
3,0

0,553
0,362

6,2
2,6

4,3
2,8

0,236
0,843

Έιεγρνη ρ2

Πίνακαρ 3.4.Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ άζκηζηρ διαδικηςακού εκθοβιζμού (cyberbullying)
ησλ (812) θνηηεηψλ/ηξησλ ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ, υρ ππορ
ηο θύλο ηοςρ.
θοιηηηές

θοιηήηπιερ
%

Σξφπνη
Απνθάιεζεο κε θαθόβνπια νλόκαηα ή
πείξαμεο κε ηξόπν πνπ ήηαλ επώδπλνο
άζκηζηρδιαδικηςακού
Έζηεηιεο άζεκλεο ή πξόζηπρεο
εκθοβιζμού
(cyberbullying) ησλ
εηθόλεο/ κελύκαηα
θνηηεηψλ/ηξησλ θαηά ηε
Απέθιεηζεο ζθόπηκα
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 Γηέδσζεο θήκεο ή ςέκαηα γηα θάπνηνλ
κελψλ
Αλέβαζεο κελύκαηα/ θσηνγξαθίεο/
βίληεν γηα άιινλ (κε ζθνπό λα ηνλ/ηελ
πξνζβάινπλ)
Απείιεζεο
Δθθόβηζεο (δηαδηθηπαθά) κε θάπνηνλ
άιιν ηξόπν

7,3

5,4

p-value
0,281

2,2

3,0

0,650

11,3
2,6

11,4
2,2

0,985
0,808

0,7

1,5

0,508

5,1
1,8

2,1
1,1

0,029
0,523

Έιεγρνη ρ2.

5.3: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο & Γηαδηθηπαθφο Δθθνβηζκφο

5.3.1:ρέζε ζπκαηνπνίεζεο κε ηελ άζθεζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηελ εκπινθή
ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ.
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 6, ε έθζεζε ησλ
θνηηεηψλ ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ππφ ηνλ ξφιν
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ηνπ ζχκαηνο θαίλεηαη πσο ελέρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκπινθήο ζην ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ σο ζχηεο, θαζψο θαη ζηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ δηαδηθηπαθνχ
εθθνβηζκνχ (ζπκαηνπνίεζε – άζθεζε), ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε ζπκαηνπνηεκέλνπο
θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπο.
Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη πσο ε ελδερφκελε ζπκαηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο (γπκλάζην & ιχθεην) ζπλδέεηαη κε ηε
ζπκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, εκθαλίδνληαο θαηά 3.27 θνξέο ηελ
πηζαλφηεηα θηλδχλνπ δηαδηθηπαθήο ζπκαηνπνίεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο θνηηεηέο νη
νπνίνη δειψλνπλ πσο δελ είραλ ππνζηεί ζπκαηνπνίεζε ζην γπκλάζην ή ζην ιχθεην.
Αθνινχζσο, θαίλεηαη πσο νη θνηηεηέο νη νπνίνη ππέζηεζαλ ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ ζπγθεληξψλνπλ θαηά 2.52 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο
εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θαηά 2.91 θνξέο ηελ πηζαλφηεηα
λα αζθήζνπλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε ζπκαηνπνηεκέλνπο θνηηεηέο
ηνπ δείγκαηνο.

Πίνακαρ 6. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ θαη δεηθηψλ Oddsratio ηνπ ζσολικού εκθοβιζμού (bullying) πνπ ςπέζηηζαν νη 812
θνηηεηέο/ηξηεο ηεο κειέηεο θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (γπκλάζην/ιχθεην), ζε ζσέζη κε ηελ άζκηζη ζσολικού
εκθοβιζμού (bullying) θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη κε ηελ θςμαηοποίηζη θαη άζκηζη διαδικηςακούεκθοβιζμού
(cyberbullying) θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.

Θςμαηοποίηζη καηά ηη διάπκεια ηυν
ζσολικών εηών (bullying)
ποηέ ή
μεπικέρ θοπέρ
ζπάνια
ή πεπιζζόηεπο
λ (%)

p-value

α

Odds Ratioβ
(95%ΓΔ)

Άζκηζη Δκθοβιζμού (bullying)
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ

35 (11,3)

135 (26,9)

<0,001

2,91 (1,94-4,35)β

Θςμαηοποίηζη μέζυ διαδικηςακού
εκθοβιζμού (cyberbullying) θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ

50 (16,1)

193 (38,5)

<0,001

3,27 (2,30-4,65)

Άζκηζη διαδικηςακού εκθοβιζμού
(cyberbullying) θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ

28 (9,0)

100 (20,0)

<0,001

2,52 (1,61-3,94)

α
β

Έιεγρνη ρ2.
Αθνξνχλ αδξέο εθηηκήζεηο φζσλ δέρηεθαλ εθθνβηζκφ ηα ζρνιηθά έηε (ζε ζρέζε κε φζνπο δελ δέρηεθαλ).
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5.3.2: ρέζε άζθεζεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη εκπινθήο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ

Αθνινχζσο, ε εκπινθή ησλ θνηηεηψλ σο ζχηεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο
ζπκαηνπνίεζεο ππφ ηελ κνξθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (O.R = 4.51) ζε ζρέζε
κε ηνπο θνηηεηέο πνπ δελ ελεπιάθεζαλ ζηελ άζθεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Δπηπξφζζεηα, ε άζθεζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά ηα ζρνιηθά έηε, θαίλεηαη πσο
παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο σο πξνο ηελ εθδήισζε εθθνβηζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ (O.R = 8.03) ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο νπνίνπο
δειψλνπλ κε άζθεζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.

Πίνακαρ 7. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ θαη δεηθηψλ Oddsratio ηεο άζκηζηρ ζσολικού εκθοβιζμού
(bullying) ησλ 812 θνηηεηψλ/ηξησλ ηεο κειέηεο θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ζσέζη κε ηελ
θςμαηοποίηζη ή ηελ άζκηζη διαδικηςακού εκθοβιζμού (cyberbullying) ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.

Άζκηζη ζσολικού εκθοβιζμού
(bullying) καηά ηη διάπκεια ηυν
ζσολικών εηών
ποηέ ή
μεπικέρ θοπέρ
ζπάνια
ή πεπιζζόηεπο
λ (%)

p-valueα

Odds Ratioβ
(95%ΓΔ)

Θςμαηοποίηζη
μέζυ
διαδικηςακού
εκθοβιζμού
(cyberbullying) θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ

146 (22,7)

97 (57,1)

<0,001

4,51 (3,16-6,44)

Άζκηζη
διαδικηςακού
εκθοβιζμού (cyberbullying)
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12
κελψλ

55 (8,6)

73 (42,9)

<0,001

8,03 (5,33-12,11)

α
β

Έιεγρνη ρ2.
Αθνξνχλ αδξέο εθηηκήζεηο φζσλ πξνθάιεζαλ εθθνβηζκφ ηα ζρνιηθά έηε (ζε ζρέζε κε φζνπο δελ πξνθάιεζαλ).

5.3.3: ρέζε δηαδηθηπαθήο ζπκαηνπνίεζεο & άζθεζεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
Σέινο, ε ζπκαηνπνίεζε κέζσ δηαδηθηχνπ παξνπζηάδεη 6.30 θνξέο ηελ
πηζαλφηεηα εθδήισζεο εθθνβηζκνχ κέζσ δηαδηθηχνπ, ελ αληηζέζεη κε ηνπο θνηηεηέο
νη νπνίνη δελ ππέζηεζαλ ζπκαηνπνίεζε ππφ ηε κνξθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ.
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Πίνακαρ 8. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ θαη δείθηε Oddsratio ηεο θςμαηοποίηζηρ κέζσ διαδικηςακού
εκθοβιζμού (cyberbullying) ησλ 812 θνηηεηψλ/ηξησλ ηεο κειέηεο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ζε
ζρέζε κε απηφλ πνπ πξνθάιεζαλ

Θςμαηοποίηζη μέζυ διαδικηςακού
εκθοβιζμού (cybervictimization) καηά ηη
διάπκεια ηυν ηελεςηαίυν 12 μηνών
1 θοπά
ποηέ
ή πεπιζζόηεπο
λ (%)
Άζκηζη διαδικηςακού εκθοβιζμού
(cyberbullying) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ 12 κελψλ
α
β

44 (7,7)

p-value

84 (34,6)

<0,001

Odds Ratioβ
(95%ΓΔ)

α

6,30 (4,20-9,46)

Έιεγρνη ρ2.
Αθνξνχλ αδξέο εθηηκήζεηο φζσλ δέρηεθαλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ (ζε ζρέζε κε φζνπο δελ δέρηεθαλ).

5.4.

ρέζε

ζρνιηθνχ

εθθνβηζκνχ

(bullying),

δηαδηθηπαθνχ

εθθνβηζκνχ

(cyberbullying) & ζπκπεξηθνξψλ πγείαο

5.4.1: ρνιηθφο Δθθνβηζκφο & Γηαθηλδπλεπκέλεο πκπεξηθνξέο Τγείαο
Ζ εκπινθή ζε ζπκπεξηθνξέο

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα

θνίηεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είηε ππφ ηνλ ξφιν ηνπ ζχκαηνο, είηε ππφ
απηφλ ηνπ ζχηε, θαίλεηαη πσο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε δηαθηλδπλεπκέλσλ
ζπκπεξηθνξψλ σο πξνο ηε πγεία, εθφζνλ ν έιεγρνο ρ2 κεηαμχ ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ
παξαγφλησλ θαη ηεο εκπινθήο ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ δελ απέδσζε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (πίλαθαο 10).
Δμαίξεζε παξνπζηάδεη ε «κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ» σο πξνο ηε
ζπκαηνπνίεζε κέζσ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
απνδίδνληαο ηζρπξφ ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα (p-value = <0,001).
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Πίνακαρ 10. πρλφηεηα ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία κεηαμχ
ησλ (812) θνηηεηψλ/ξηψλ ηεο κειέηεο σο πξνο ηελ εκπινθή ηνπο (άζκηζη &
θςμαηοποίηζη) ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (bullying) θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

9 παξάγνληεο
Αςξημένο ζυμαηικό βάπορ
p-value
Έλλειτη ζυμαηικήρ άζκηζηρ
p-value
ςνήθεια καπνίζμαηορ
p-value
Αςξημένη καηανάλυζη οινοπνεύμαηορ
p-value
Υπήζη ναπκυηικών οςζιών
p-value
Πολλαπλοί επυηικοί ζύνηποθοι
p-value
Μη σπήζη πποθςλακηικού
p-value
Τπέπμεηπη εςκαιπιακή σπήζη οινοπνεύμαηορ
p-value
Μέθη
p-value
ςγκένηπυζη παπαγόνηυν

0
1
2
3
≥4
p-value

σολικόρ Δκθοβιζμόρ (bullying):
Άζκηζη σολικού
Θσμαηοποίηζη θαηά ηε
Δκθοβιζμού θαηά ηε δηάξθεηα
δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ εηώλ
ησλ ζρνιηθψλ εηψλ
1 θορά ή
1 θορά ή
ποηέ
ποηέ
περιζζόηερο
περιζζόηερο
%
30,5
29,5
30,2
71,2
0,813
0,778
30,9
30,7
30,8
30,6
0,969
0,949
57,9
63,1
59,8
65,9
0,159
0,158
22,8
21,4
21,3
24,1
0,663
0,436
24,4
23,6
23,7
24,7
0,800
0,763
40,5
44,9
44,4
38,8
0,244
0,223
77,4
77,6
69,1
82,6
0,949
<0,001
62,4
58,3
58,7
64,1
0,269
0,219
29,3
34,9
31,6
37,1
0,106
0,198
3,5
9,3
14,5
20,3
52,4

1,6
7,0
15,2
18,2
58,1

2,5
7,8
14,3
20,4
55,0

0,197

1,8
8,2
17,1
13,5
59,4
0,305

Έιεγρνη ρ2.

5.4.2: Γηαδηθηπαθφο Δθθνβηζκφο & Γηαθηλδπλεπκέλεο πκπεξηθνξέο Τγείαο
ε φηη αθνξά ηε ζρέζε ηελ νπνία εκθαλίδεη ε εκπινθή ζε ζπκπεξηθνξέο
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ (ζπκαηνπνίεζε & άζθεζε) κε ηηο ζπκπεξηθνξέο
δηαθηλδχλεπζεο σο πξνο ηελ πγεία θαίλεηαη (πίλαθαο 12) πσο ε άζθεζε
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο εθφζνλ δελ
παξαηεξνχληαη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθά

απνηειέζκαηα.ε

αληηδηαζηνιή,

ε

δηαδηθηπαθή ζπκαηνπνίεζε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε νζξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο
δηαθηλδχλεπζεο. Ο έιεγρνο ρ2 κεηαμχ ηεο ζπκαηνπνίεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηεο
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ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθφ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα (pvalue =
0.003). Παξάιιεια, δχλαηαη λα εηπσζεί φηη παξαηεξείηαη νξηαθή ζρέζε κεηαμχ ηεο
ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο (pvalue = 0.069), θαζψο θαη ζε φηη
αθνξά ηε ζρέζε κε ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο (pvalue = 0.071).
Πίνακαρ 12. πρλφηεηα ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία κεηαμχ ησλ (812) θνηηεηψλ/ηξησλ
ηεο κειέηεο σο πξνο ηελ εκπινθή ηνπο (άζθεζε & ζπκαηνπνίεζε) ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ (cyberbullying)
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ.

9 παξάγνληεο
Αςξημένο ζυμαηικό βάπορ
p-value
Έλλειτη ζυμαηικήρ άζκηζηρ
p-value
ςνήθεια καπνίζμαηορ
p-value
Αςξημένη καηανάλυζη οινοπνεύμαηορ
p-value
Υπήζη ναπκυηικών οςζιών
p-value
Πολλαπλοί επυηικοί ζύνηποθοι
p-value
Μη σπήζη πποθςλακηικού
p-value
Τπέπμεηπη εςκαιπιακή σπήζη οινοπνεύμαηορ
p-value
Μέθη
p-value
ςγκένηπυζη παπαγόνηυν

Γιαδικηςακόρ εκθοβιζμόρ (cyber bullying):
Θσμαηοποίηζη θαηά ηε
Άζκηζη Γιαδικηςακού
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12
Δθθνβηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα
κελώλ
ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ
1 θορά ή
1 θορά ή
ποηέ
ποηέ
περιζζόηερο
περιζζόηερο
%
29,9
30,0
30,6
26,6
0,963
0,365
31,5
29,2
30,1
34,4
0,562
0,349
59,1
65,8
60,1
66,4
0,069
0,199
20,2
25,9
22,2
20,3
0,071
0,727
23,4
26,6
20,9
30,9
0,440
0,003
42,0
46,1
43,3
43,0
0,315
0,949
76,3
80,2
78,1
74,2
0,234
0,338
59,9
59,7
60,2
57,8
0,945
0,624
32,5
33,3
33,6
28,1
0,870
0,259

0
1
2
3

2,3
8,3
15,6
19,5

2,5
7,0
13,2
17,7

2,3
7,9
14,2
19,7

2,3
7,8
18,8
14,8

≥4
p-value

54,3

59,7

55,8

56,3

0,692

0,579

Έιεγρνη ρ2.
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Κεθάλαιο 6ο: πδήηεζε

6.1: πδήηεζε

Σν θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ απνηεινχλ
πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο κειέηεο .ε φηη αθνξά ηνλ ζρνιηθφ
εθθνβηζκφ, ε ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή απνηειεί, κηα απφ ηηο πξψηεο, ελ γλψζεη καο
γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, αλαδξνκηθέο θαηαγξαθέο κε ρξνληθφ εχξν αλαθνξάο φιε
ηελ πεξίνδν (6 έηε) δηάξθεηαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πλεπψο, ε
ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ην
ζπγθεθξηκέλν πξίζκα.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηρεηξεζεί ζχγθξηζε κε απνηειέζκαηα
ζπγρξνληθψλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ εληφο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ηα πνζνζηά
ηεο παξνχζαο κειέηεο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πςειφηεξα, εηδηθά εθείλα πνπ
εκθαλίδεη ε θαηεγνξία ηεο ζπκαηνπνίεζεο (61.7%).
Αλαιπηηθφηεξα, ε κειέηε HBSC γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009/10 αλαθέξεη
φηη ε ζπκαηνπνίεζε γηα ηνπο καζεηέο ειηθίαο 15 εηψλ, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ χςνπο
9% γηα ηα θνξίηζηα θαη 12% γηα ηα αγφξηα, ελψ ζε φηη αθνξά ηελ άζθεζε ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ, ηα πνζνζηά αλέξρνληαη ζην 13% θαη 14% γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα
αληίζηνηρα (Curie et al, 2012). ε αληίζηνηρε θαηαγξαθή, ζε καζεηέο ειηθίαο 16 έσο
18 εηψλ, γηα ην έηνο 2007/08, ε ζπκαηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ αλαθέξεηαη κε πνζνζηφ
χςνπο 10.4% θαη ηεο άζθεζεο κε πνζνζηά 16.5% (Skapinakis et al., 2011). Παξφιν
πνπ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηνλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, απαηηνχλ
αλάθιεζε γεγνλφησλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπλήζσο νη αλαδξνκηθέο θαηαγξαθέο
αθνξνχλ παξειζνληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα 2 κελψλ. πλεπψο, ελδερφκελε άκεζε
ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ήηαλ αλεδαθηθή.
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ε αληίζηνηρε αλαδξνκηθή θαηαγξαθή σο πξνο ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαηά
ηελ ζρνιηθή πεξίνδν, νη θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ δείγκαηνο, δήισζαλ φηη ηα
πνζνζηά έθζεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιπθείνπ αλέξρνληαλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο
ηνπ 42.0% ζε φηη αθνξά ζηελ άζθεζε ηνπ εθθνβηζκνχ, θαη ζε πνζνζηφ 48.7% ζε φηη
αθνξά ζηε ζπκαηνπνίεζε ηνπο (Chapell et al., 2006). ε αλάινγε θαηαγξαθή ζε
Δπξσπατθέο ρψξεο, απφ ην ζχλνιν ησλ 884 ελειίθσλ, νη 247 αλέθεξαλ πσο είραλ
ππνζηεί ζπκαηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, νη 151 εθ ησλ
νπνίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο (Schafer, et al., 2004).
Αθφκα, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο απνηειεί έλλνηα, ηεο
νπνίαο ν νξηζκφο θαίλεηαη λα πξνζιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο δαζθάινπο,
ηνπο καζεηέο θαη ηνπο κειεηεηέο. Δλψ, θαίλεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ
λέσλ, ηφζν ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ γίλνληαη αλαγλσξίζηκα θαη αληηιεπηά (Cowie&McGrawhill, 2008).
Σα

δεδνκέλα ηεο κειέηεο πνπ καξηπξνχλ ηνπο ηξφπνπο εθδήισζεο ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, ηφζν γηα ηνπο ζχηεο φζν θαη ηα ζχκαηα, θαίλεηαη λα
ζπκθσλνχλ κε ηηο επξχηεξεο ζρεηηθέο αλαθνξέο. Παξαηεξείηαη πσο νη θνηηεηέο ηεο
κειέηεο ππνδεηθλχνπλ σο θχξηνπο ηξφπνπο εκπινθήο ζην θαηλφκελν ζπκπεξηθνξέο
νη νπνίεο αλάγνληαη ζην έκκεζν ή/ θαη ςπρνινγηθφ εθθνβηζκφ θαη δεπηεξεπφλησο
ζηνλ ιεθηηθφ, ελψ ηε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο
(ζπκαηνπνίεζε, άζθεζε) θαηαιακβάλεη ν άκεζνο ζσκαηηθφο εθθνβηζκφο γεγνλφο ην
νπνίν δχλαηαη λα ηδσζεί σο αλακελφκελν εθφζνλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, ν
άκεζνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζηνλ έκκεζν θαη
δεπηεξεπφλησο ζην ιεθηηθφ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G,
2005; Rigby, 2003a).
Αλαθνξηθά κε ηελ απνπζία έλδεημεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ
εθθνβηζκνχ σο πξνο ην θχιν ησλ θνηηεηψλ ηεο κειέηεο, ζα κπνξνχζε λα
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ππνζηεξηρζεί φηη ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα εκπιέθνληαη εμίζνπ ζην ελ
ιφγσ θαηλφκελν, φπσο αμηψλνπλ θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο (Rigby, 2003a).
Χζηφζν, νξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην
θχιν είλαη ππαξθηή, θαη έγθεηηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εκπινθήο ζην
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Σα αγφξηα θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζε ζπκπεξηθνξέο
άκεζνπ θαη ζσκαηηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ηα θνξίηζηα λα εθδειψλνπλ
ζπρλφηεξα ζπκπεξηθνξέο έκκεζνπ θαη ζρεζηαθνχ εθθνβηζκνχ (Nanseletal, 2001;
Olweus 2002a; Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G, 2005), ηζρπξηζκφο, ν νπνίνο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ειηθία αλαθνξάο, φπνπ ν έκκεζνο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θπξηαξρεί,
δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί.
Ζ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζην θαηλφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
(ζπκαηνπνίεζε: 29.9%, άζθεζε: 15.8%), δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη παξέθθιηζε
απφ ηα αληίζηνηρα αλαθεξφκελα πνζνζηά, εθφζνλ ζε αλάινγεο κειέηεο ηα ζρεηηθά
πνζνζηά θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 10% ζπλνιηθήο εκπινθήο (Schenk&Fremouw,
2012) έσο 22.5% γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ δειψλνπλ άζθεζε θαη 55.3% γηα εθείλνπο
πνπ δειψλνπλ ζπκαηνπνίεζε (Dilmac, 2009).
Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο εκπινθήο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ,
παξαηεξείηαη αλάινγν κνηίβν κε εθείλν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, φπνπ νη έκκεζνη
ηχπνη απνηεινχλ ηηο πξσηαξρηθέο κνξθέο ππφ ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο δέρνληαη ή
αζθνχλ εθθνβηζκφ. Γεπηεξεπφλησο εκθαλίδεηαη ν ιεθηηθφο εθθνβηζκφο. Δλψ ε
αλάξηεζε δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ ζπγθεληξψλεη ηηο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο θαη
ζηηο δχν θαηεγνξίεο (ζπκαηνπνίεζε, άζθεζε), απνηέιεζκα ην νπνίν ζπλεγνξεί κε
άιια ζρεηηθά επξήκαηα σο πξνο ηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ (MacDonald&RobertsPittman, 2010).
ε φηη αθνξά ηελ απνπζία ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο
εκπινθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, παξαηεξείηαη θαη πάιη νκνηφηεηα κε ηα
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αλάινγα απνηειέζκαηα ηεο εκπινθήο ησλ θνηηεηψλ ζηα πεξηζηαηηθά ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ σο πξνο ην θχιν. Χζηφζν, ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο, παξαηεξείηαη
δηρνγλσκία, θαηά ηελ νπνία νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνηξίδνπλ φηη ηα θνξίηζηα
εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζηνλ δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ (Kowalski, Limber, Agatson,
2008; Smith et al. 2006),ελψ άιινη αμηψλνπλ φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο
ην θχιν (Vandebosch&Cleemput, 2009).
Θα κπνξνχζε ίζσο λα εηπσζεί, φηη νη ιφγνη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ηεο
κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν εδξάδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο
παξέρεη ην δηαδίθηπν σο πξνο ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη
αθαηάιιειεο ή κε δηαρεηξήζηκεο ζηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν».



Σρέζε Σρνιηθνύ & Γηαδηθηπαθνύ Δθθνβηζκνύ

ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη φηη ε πηζαλφηεηα εκπινθήο ησλ λέσλ ζηα
είδε (δηαδηθηπαθφο, ζρνιηθφο) θαζψο θαη ζηνπο ξφινπο (ζπκαηνπνίεζε, άζθεζε)
εκθαλίδεηαη απμεκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ νη λένη έξρνληαη ζε επαθή κε έλαλ απφ ηνπο
ξφινπο εκπινθήο ζην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ.Φαίλεηαη, δειαδή, πσο ε έθζεζε ζε
έλα παξάγνληα, είηε ηεο ζπκαηνπνίεζεο, είηε ηεο άζθεζεο, θαζψο θαη ζε έλα είδνο
εθθνβηζκνχ, ζρνιηθνχ ε δηαδηθηπαθνχ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο
πεξαηηέξσ ζπκπεξηθνξψλ σο πξνο ηνπο ξφινπο αιιά θαη ηα είδε ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ.
Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη πσο ε ζπκαηνπνίεζε θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ππφ ηε κνξθή ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, παξνπζηάδεη απμεκέλεο
πηζαλφηεηεο πεξεηαίξσ ζπκαηνπνίεζεο ππφ ηε κνξθή ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ
[O.R=3.27, (95% ΓΔ 2.30 -4.65)] ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απμάλεη ηελ
πηζαλφηεηα άζθεζεο δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ [O.R = 2.52, (95% ΓΔ1.61 -3.94)]
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θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα άζθεζεο ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ
[O.R= 2.91, (95% 1.94 -4.35)] θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο.
Αλαιφγσο, ε ζπκαηνπνίεζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα απμάλεη θαηά 6,30
θνξέο (95% ΓΔ 4.20-9.46) ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο αλάινγεο εθθνβηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ ηέινο, ε άζθεζε
εθθνβηζκνχ θαηά ηα έηε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο
εκπινθήο ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ είηε σο δξάζηεο [O.R = 8.03, (95%ΓΔ 5.33 12.11), είηε σο ζχκα [O.R = 4,51, 95%ΓΔ=3.16 -6.44) θαηά ηελ θνηηεηηθή πεξίνδν.
Βάζεη

ησλ

πξνεγνχκελσλ

παξαηεξνχληαη

δχν

βαζηθά

κνηίβα

ζπκπεξηθνξψλ:Γχλαηαη λα εηπσζεί φηη ππάξρεη έλα ζπλερέο ζηε ζπκαηνπνίεζε, φπνπ
ηα άηνκα ηα νπνία πθίζηαληαη εθθνβηζκφ ζην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθεβείαο,

εμαθνινπζνχλ

λα

πθίζηαληαη

δηαδηθηπαθή

ζπκαηνπνίεζε,

ζην

παλεπηζηήκην, θαη παξάιιεια λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο
εθθνβηζκνχ κέζσ δηαδηθηχνπ απνηειψληαο έλα πξφζθνξν θαη εχθνιν κέζν
αληεπίζεζεο.
Σα άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ,
ζπγθεληξψλνπλ

έλα

ζχλνιν

ραξαθηεξηζηηθψλ,

κεηαμχ

άιισλ,

ρακειή

απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε, απνκφλσζε, ειιηπή θνηλσληθά δίθηπα θαη παξέεο/
θίινπο, ηα νπνία ηνπο θαζηζηνχλ επάισηνπο σο πξνο ηελ ελδερφκελε ζπκαηνπνίεζε
θαη παξάιιεια ηνπο ζπλνδεχνπλ έσο θαη ηελ ελήιηθε δσή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν επηξξεπείο ζηελ, εθ λένπ, ζπκαηνπνίεζε, θαζψο απηνχ ηνπ
είδνπο νη ζπκπεξηθνξέο πηζαλφ λα παγηψλνληαη, λα απνηεινχλ βίσκα, θαη λα
αλαπαξάγνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ (Sullivan, K., Cleary, Sullivan, G,
2005;Olweus, 2009; Rigby, 2003a; Dilmac, 2009; Adams&Lawence, 2011).
Παξάιιεια, ζχκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο, ν ρψξνο ηνπ δηαδηθηχνπ πηζαλψο
απνηειεί ρψξν επηβνιήο αληηπνίλσλ θαη αληεθδίθεζεο, γηα ηνπο ζπκαηνπνηεκέλνπο
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ρξήζηεο νη νπνίνη είηε ζεσξνχλ, είηε πξάγκαηη, αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ
εθθνβηζκφ ππφ ην πξίζκα ηεο εθ ηνπ ζχλεγγπο δηελέμεσο κε ηνπο εθθνβηζηέο ηνπο
(Slonje&Smith, 2008; Walker et al, 2011)
Ίζσο, απφ ηελ άιιε, ην δηαδίθηπν λα απνηειεί ην πιαίζην ην νπνίν επηηξέπεη
ζηα άηνκα ηα νπνία ζπκαηνπνηνχληαη λα εθδειψζνπλ φκνηεο ζπκπεξηθνξέο
εθθνβηζκνχ, φρη ππφ ην πιαίζην ηεο εθδίθεζεο, αιιά ππφ ηελ πξφζεζε αλάδπζεο
επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηηο νπνίεο αδπλαηνχλ λα εθδειψζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο (Kowalski, Limber, Agatson, 2008).
ε φηη αθνξά ην δεχηεξν κνηίβν, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη θαη ε άζθεζε
ηνπ εθθνβηζκνχ απνηειεί έλα ζπλερέο, ην νπνίν μεθηλψληαο απφ ηα ζρνιηθά έηε
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θνίηεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Ζ εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ππφ ηε κνξθή ηεο άζθεζεο ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζπγθεληξψλεη ηηο πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ δηαδηθηχνπ, γεγνλφο ην νπνίν εμεγείηαη απφ ηελ
παγίσζε ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ αλάινγσλ επξεκάησλ
πξννπηηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ
επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν, είλαη πνιχ πηζαλφ λα εθδειψζνπλ
αλάινγεο θαη ζην κέιινλ (Olweus, 2009; Sourander et al., 2000). Οη απμεκέλεο
πηζαλφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ εθθνβίδνπλ λα ππνζηνχλ εθθνβηζκφ θαη δε,
δηαδηθηπαθφ, ελδερνκέλσο ζπλεγνξεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ αληηπνίλσλ απφ πιεπξάο
ζπκάησλ (Walker et al., 2011).
Σέινο ζε αληίζηνηρε έξεπλα (Jose et al, 2011), νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νη
νπνίεο

ζπδεηήζεθαλ

πξνεγνπκέλσο

(ζπκαηνπνίεζε

θαη

άζθεζε

ζρνιηθνχ

εθθνβηζκνχ, ζπκαηνπνίεζε θαη άζθεζε δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ), βξέζεθαλ λα
αθνινπζνχλ φκνηα κνλνπάηηα ακθίδξνκεο, κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.
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Σρνιηθόο

Δθθνβηζκόο,

Γηαδηθηπαθόο

Δθθνβηζκόο

&

Σπκπεξηθνξέο

Γηαθηλδύλεπζεο σο πξνο ηελ πγεία
Ζ έθζεζε ππφ κνξθή ζπκαηνπνίεζεο ζην ζρνιηθφ, θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, θαη ζην δηαδηθηπαθφ θαηά ηελ πεξίνδν θνίηεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ
δηαθηλδχλεπζεο σο πξνο ηελ πγεία ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ε ζπκαηνπνίεζε θαηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
παξνπζηάδεη ηζρπξή ζηαηηζηηθή ζρέζε κε ηελ απνπζία ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ θαηά
ηελ πεξίνδν θνίηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, ε ζπκαηνπνίεζε
κέζσ δηαδηθηχνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε (παξάλνκσλ) λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ελψ
δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί ν ηζρπξηζκφο χπαξμεο νξηαθήο ζρέζεο κε ην θάπληζκα θαη
ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ.
εκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαηαδεηθλχεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ
επηθέξεη ε εκπινθή θπξίσο ζην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ κε ηελ ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα,
θαη ηελ αξλεηηθή ςπρηθή πγεία ηφζν ησλ εκπιεθνκέλσλ, νξηζκέλεο θνξέο έσο θαη
ηελ

ελήιηθε

δσή

ηνπο

(Olweus,

2002a;

Rigby,

2003b;

Rigby,

2008;

Smokowski&Holland - Kopasz, 2005; Sourander et al, 2007; Sourander et al, 2000;
Takizawa, Maughan, Arsenault, 2014). Χζηφζν νη έσο ηψξα, εηο γλψζεη καο,
δηαζέζηκεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζρνιηθφ θαη δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ σο πξνο
ηελ εθδήισζε δηαθηλδπλεπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο,
θαη δε εθείλεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πιεζπζκφ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Παξφια
απηά, ηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο θαίλεηαη πσο δηαηεξνχλ ζρεηηθή ζπκθσλία
κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα αλάινγσλ εξεπλψλ.
Απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο πνπ
αλέθεξαλ ζπρλή ζπκαηνπνίεζε παξνπζίαδαλ απμεκέλν ζρεηηθφ θίλδπλν (R.R) σο
πξνο ηηο ζπκπεξηθνξέο δηαθηλδχλεπζεο (θάπληζκα, αιθνφι θαη ζεμνπαιηθή
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ζπκπεξηθνξά) (Turagbesi, Nakamura, Takano, 2008). Έξεπλα ζε γπλαίθεην θνηηεηηθφ
πιεζπζκφ, θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε κεηαμχ δηαδηθηπαθήο ζπκαηνπνίεζεο θαη
πξνβιεκαηηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι (Selkie et al, 2015), ελψ κειέηε ζε εθεβηθφ
πιεζπζκφ ηζρπξίδεηαη φηη ε εκπινθή ζηε δηαδηθηπαθή ζπκαηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε
ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα αλαθνξάο δηαθηλδπλεπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ (θάπληζκα,
αιθνφι θαη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά) (Callaghan, Kelley, Molcho, 2015).
Ζ εθδήισζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηαθηλδχλεπζεο (κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ,
απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη θάπληζκα), δχλαηαη
λα εηπσζεί φηη ελέρεη δηηηή εμήγεζε.
Πηζαλά, νη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπζηψλ λα
επηιέγνληαη σο κεραληζκνί αληαπφθξηζεο ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ν
εθθνβηζκφο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη επίπεδν ςπρηθήο πγείαο. Δπί
παξαδείγκαηη σο κέζν δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη κέζν αλαθνχθηζεο ησλ
ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο πνπ ζπρλά παξαηεξνχληαη.
Παξάιιεια ε ρξήζε νπζηψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κέζν
θνηλσληθνπνίεζεο, πξαθηηθή ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε γηα ηνπο λένπο ζην
ζηάδην ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο (Arnett&Hughes, 2012), ζπλεπψο ε εθδήισζε
ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ λα απνηειεί πξνζπάζεηα έληαμεο θαη
απνδνρήο απφ ηελ παξέα θαη ηα λέα θνηλσληθά δίθηπα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ
είζνδν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηδηαδφλησο απφ ηα άηνκα ηα νπνία,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, ζπλήζσο δελ έρνπλ θίινπο θαη
παξακέλνπλ απνκνλσκέλα.
ε φηη αθνξά ηηο κε αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο, θαη ζε απηφ ην ζεκείν
ε εμήγεζε δχλαηαη λα είλαη δηηηή. Απφ ηε κία ε εθδήισζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο
κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα πξνζπάζεηα απνδνρήο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηνλ
εθάζηνηε εξσηηθφ ζχληξνθν, εθφζνλ ε απνπζία ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ ελέρεη θαη
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ηελ απνπζία απαίηεζεο ζπκκφξθσζεο απφ ηα άιια πξφζσπα, θαη ελδερνκέλσο ηνλ
θίλδπλν ηεο απφξξηςεο. Απφ ηελ άιιε ε κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί σο ε απφξξνηα ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο πνπ, ζπρλά, ραξαθηεξίδεη ηα
ζχκαηα, ππφ ηε ζπιινγηζηηθή φηη ηα ίδηα δελ αμίδνπλ ηεο θξνληίδαο θαη ηεο
πξνθχιαμεο ηεο πγείαο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθή κειέηε ζε αληίζηνηρν πιεζπζκφππνδεηθλχεη ζεκαληηθφ
θίλδπλν σο πξνο ην θάπληζκα θαη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο
θαη ζην ζρνιηθφ θαη ζην δηαδηθηπαθφ εθθνβηζκφ, κε ηζρπξφηεξεο σζηφζν ελδείμεηο
γηα ηνπο ζχηεο απφ φηη ηα ζχκαηα.Παξάιιεια κειέηε ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
εθθνβηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο αλαθέξεη ρξήζε νπζηψλ απφ
πιεπξάο ζπηψλ (Sourander et al, 2007)
Σέινο, ε απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πνπ
αλαθέξνπλ άζθεζε εθθνβηζκνχ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηαθηλδχλεπζεο ίζσο λα
ππνδεηθλχεη έλα δηαθνξεηηθφ κνηίβν ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο ζχηεο, ην νπνίν λα
ζρεηίδεηαη ακηγψο κε ηελ εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, είλαη εμίζνπ
πηζαλφ ζε φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο νη ελδερφκελεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ζχηεο
ηνπ εθθνβηζκνχ λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε ζθαίξα ηεο ςπρηθήο πγείαο.
πκπεξαζκαηηθά,

πξφθεηηαη

γηα

έλα

δηάρπην

θαηλφκελν

επηζεηηθψλ

ζπκπεξηθνξψλ ην νπνίν παξνπζηάδεη έλα ζπλερέο κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ηεο
εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα αθήλεη αλεπεξέαζηνπο νχηε ηνπο εκπιεθφκελνπο αιιά νχηε
θαη ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ δηαδξακαηίδεηαη. Παξφιν πνπ νη επηδξάζεηο ζηελ
πγεία δελ γίλνληαη άκεζα νξαηέο ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ δελ πξέπεη νχηε λα
παξαβιέπεηαη νχηε λα αγλνείηαη, εθφζνλ απνηειεί αηηία εδξαίσζεο παξεθθιίλνπζσλ
θαζψο θαη δηαθηλδπλεπκέλσλ, σο πξνο ηελ πγεία, ζπκπεξηθνξψλ.
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6.2: Πεξηνξηζκνί ηεο Μειέηεο
Πξφθεηηαη γηα κία αλαδξνκηθή θαηαγξαθή θαη ζπγρξνληθή αλάιπζε, ζε
πιεζπζκφ δείγκαηνο ν νπνίνο δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφο, σζηφζν
ε δεηγκαηνινςήθηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ηπραία εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ κε κε ζπγθεθξηκέλα
είηε πξνθαζνξηζκέλα θνηλσληθφ- νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Παξάιιεια, εχινγνο ζεσξείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ χπαξμε
ζθάικαηνο αλάθιεζεο θαη αθνινχζσο, ηε ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε σο πξνο ηηο
θαηεγνξίεο ηνπ ζχηε θαη ζχκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ.
Απνβιέπνληαο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ αδπλακηψλ, ην εξγαιείν
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλε αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο, ππφ ηε κνξθή
εξσηήζεσλ θίιηξνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ απαληήζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ελψ ε ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή παξείρε ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο
πξφζβαζεο ζε πεξηνρέο εξσηήζεσλ νη νπνίεο δελ ζπλεγνξνχζαλ κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ παξέρνληαλ σο πιεξνθνξίεο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Σέινο, παξά ηελ ακθηιεγφκελε εγθπξφηεηα ηεο αλαδξνκηθήο ζπιινγήο
δεδνκέλσλ, νξηζκέλνη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Οη
Brewin et al. (1993 ζην Schafer et al, 2004) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ελήιηθεο ηείλνπλ λα
αλαθαινχλ ζπζηεκαηηθά θαη κε αθξίβεηα πεξηζηαηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηδηαίηεξα
φηαλ απηά επηθέξνπλ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Rivers (2001),
ππάξρεη ζρεηηθή ζπλέπεηα ζηε κλήκε θαη ζηελ αλάθιεζε πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ.
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6.3: Πξνηάζεηο
Απνβιέπνληαο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζρνιηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ νινθιεξσκέλε πξνψζεζε
απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςελ ηηο
θαηεπζχλζεηο ηηο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο, ζπζηήλνληαη ηα αθφινπζα:


πζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ θαη
δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ θαζ‟ φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.



Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, απεπζπλφκελα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδεο πγείαο.



Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ /παξεκβάζεσλ πξνψζεζεο ηεο
ζπιινγηθφηεηαο θαη ζπλεθηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ ππφ ην
πξίζκα ηνπ νηθνινγηθνχ κνληέινπ.



Υάξαμε θαη εθαξκνγήο θνηλήο πνιηηηθήο κεδεληθήο αλνρήο ηεο βίαο ζηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν



Γεκηνπξγία & εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξναγσγήο πγείαο
απνβιέπνληαο ζηελ απφθηεζε ησλ βέιηηζησλ δπλαηψλ ζπκπεξηθνξψλ πγείαο
ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ, πξνζαξκνζκέλα αλά ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη
ηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο.



Γηεμαγσγή πεξαηηέξσ έξεπλαο ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη
παξάγνληεο πνπ ζπλεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
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Παπάπηημα Α
Πίνακερ Αποηελεζμάηυν

Πίνακαρ 3. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ εθθνβηζκνχ (bullying) πνπ δέρηεθαλ θαη πξνθάιεζαλ νη 812 θνηηεηέο/ηξηεο
ηεο κειέηεο ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ, σο πξνο ην θχιν ηνπο.

θοιηηηές

θοιηήηπιερ
%

p-value

Θςμαηοποίηζη ςπό ζσολικό εκθοβιζμό πος ςπέζηηζαν
οι θοιηηηέρ/ηπιερ καηά ηη διάπκεια ηυν ζσολικών ηοςρ
εηών

61,5

61,8

0,939

Άζκηζη ζσολικού εκθοβιζμού πος εκδήλυζαν οι
θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ μελέηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν
ζσολικών ηοςρ εηών

22,5

20,1

0,466

Θςμαηοποίηζη ςπό διαδικηςακό εκθοβιζμό πος
ςπέζηηζαν οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ μελέηηρ καηά ηη
διάπκεια ηυν ηελεςηαίυν 12 μηνών

31,6

29,1

0,467

Άζκηζη διαδικηςακού εκθοβιζμού πος εκδήλυζαν οι
θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ μελέηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν
ηελεςηαίυν 12 μηνών

17,1

15,1

0,477

Έιεγρνη ρ2.

Πίνακαρ 4. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ εθθνβηζκνχ (bullying) πνπ δέρηεθαλ θαη πξνθάιεζαλ νη 812 θνηηεηέο/ηξηεο
ηεο κειέηεο ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ, σο πξνο ηφπν γέλλεζεο ηνπο.

Σόπορ γέννηζηρ
Ελλάδα

άλλο
%

p-value

Θςμαηοποίηζη ςπό ζσολικό εκθοβιζμό πος ςπέζηηζαν οι
θοιηηηέρ/ηπιερ καηά ηη διάπκεια ηυν ζσολικών ηοςρ εηών

62,1

60,0

0,773

σολικό εκθοβιζμό πος άζκηζαν οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ
μελέηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν ζσολικών ηοςρ εηών

19,0

20,0

0,858

Θςμαηοποίηζη ςπό διαδικηςακό εκθοβιζμό πος
ςπέζηηζαν οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ μελέηηρ καηά ηη
διάπκεια ηυν ηελεςηαίυν 12 μηνών

29,4

21,8

0,278

Άζκηζη διαδικηςακού εκθοβιζμού πος άζκηζαν οι
θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ μελέηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν
ηελεςηαίυν 12 μηνών

16,0

12,7

0,699

Έιεγρνη ρ2.
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Πίνακαρ 5. Δθηίκεζε ζπρλνηήησλ εθθνβηζκνχ (bullying) πνπ δέρηεθαλ θαη πξνθάιεζαλ νη 812 θνηηεηέο/ηξηεο
ηεο κειέηεο ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ, σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνληψλ ηνπο.

Δκπαίδεςζη γονέυν
έσο
ρνιή
ΑΔΗ/ΣΔΗ κε PhD ΑΔΗ/ΣΔΗ κε
Γπκλάζην/Λύθεην ή (θαη νη δύν)
ή MSc
PhD ή
Σρνιή (έλαο
(έλαο
MSc(θαη νη
ηνπιάρηζηνλ)
ηνπιάρηζηνλ)
δχν)
%
62,1
63,0
59,6
62,3
Θςμαηοποίηζη ςπό ζσολικό εκθοβιζμό
πος ςπέζηηζαν οι θοιηηηέρ/ηπιερ καηά
ηη διάπκεια ηυν ζσολικών ηοςρ εηών

p-value
0,880

Άζκηζη ζσολικού εκθοβιζμού πος
εκδήλυζαν οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ
μελέηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν
ζσολικών ηοςρ εηών

14,7

21,5

25,1

20,1

0,073

Θςμαηοποίηζη ςπό διαδικηςακό
εκθοβιζμό πος ςπέζηηζαν οι
θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ μελέηηρ καηά ηη
διάπκεια ηυν ηελεςηαίυν 12 μηνών

24,9

32,9

31,8

27,9

0,286

Άζκηζη διαδικηςακού εκθοβιζμού πος
εκδήλυζαν οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηηρ
μελέηηρ καηά ηη διάπκεια ηυν
ηελεςηαίυν 12 μηνών

13,0

15,5

19,6

12,3

0,154

Έιεγρνη ρ2.
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Παπάπηημα Β
Κλίμακερ σολικού (bullying) & Γιαδικηςακού Δκθοβιζμού (cyberbullying)
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Παπάπηημα Γ
Ένηςπο ςγκαηάθεζηρ ςμμεηεσόνηυν
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