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Περίληψη
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, ωστόσο όμως παρατηρείται
σε παγκόσμια κλίμακα και οι επιπτώσεις του είναι ιδιαιτέρως επιζήμιες για τα θύματά
του.
Καθώς τα περιστατικά του σχολικού εκφοβισμού λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, οι
εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τον εντοπισμό και
την εξάλειψη του φαινομένου. Επομένως, οι στάσεις τους απέναντι στο συγκεκριμένο
φαινόμενο είναι ιδιαίτερης σημασίας. Συγκεκριμένα, η σοβαρότητα που αποδίδουν σε
ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και η ενσυναίσθησή που νιώθουν για το θύμα
φαίνεται να επηρεάζουν την πρόθεσή τους να παρέμβουν και να το αντιμετωπίσουν.
Ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας καθώς
άλλες στρατηγικές κρίνονται αποτελεσματικότερες ενώ άλλες δεν είναι τόσο
αποτελεσματικές. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης κατηγοριοποιούνται σε πέντε
βασικούς άξονες: την αγνόηση του περιστατικού, την τιμωρητική μέθοδο, την
επικέντρωση στον θύτη με μη τιμωρητικό τρόπο, την επικέντρωση στο θύμα και την
αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους.
Τα βιώματα του ανθρώπου καθορίζουν τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του,
καθώς επίσης και το σχηματισμό των απόψεών το. τα πρώιμα δυσπροσαρμοστικά
σχήματα αποτελούν ευρέα και διάχυτα πρότυπα που αφορούν τον εαυτό και τις
σχέσεις κάποιου με τους άλλους. Τα πρότυπα αυτά δημιουργούνται κατά την παιδική
ηλικία, εξελίσσονται καθόλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και είναι σε μεγάλο
βαθμό δυσλειτουργικά. Τα σχήματα σχετίζονται με τις βασικές συναισθηματικές
ανάγκες ενός παιδιού και την κάλυψη ή μη κάλυψή τους που οδηγούν σε μη υγιή
πρότυπα συμπεριφοράς. Υπάρχουν 18 δυσλειτουργικά σχήματα που αντικατοπρίζουν
την ανεπαρκή κάλυψη των αναγκών αυτών.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στο σχολικό εκφοβισμό και τους τρόπους που επιλέγουν να τον
αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, διερευνάται η επίδραση των πρώιμων
δυσκπροσαρμοστικών σχημάτων στο σχηματισμό αυτών των στάσεων και στην
επιλογή τρόπου χειρισμού του σχολικού εκφοβισμού.
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1.Το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού
Η βία ορίζεται ως η άσκηση σωματικής ή άλλης δύναμης ή η χρησιμοποίηση απειλών
με σκοπό την επιβολή της θέλησης κάποιου (Μπαμπινιώτης, 2005). Η εκδήλωση βίας
ως μέσο έκφρασης απαντάται σε όλα τα κοινωνικά σύνολα ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα
από το μέγεθος του κοινωνικού συνόλου, το πολιτιστικό υπόβαθρο, τη θρησκεία κτλ
και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των συνόλων αυτών.
Το σχολείο είναι κι αυτό με τη σειρά του ένα κοινωνικό σύνολο, το οποίο
αντικατοπτρίζει την εκάστοτε κοινωνία με την ευρεία έννοιά της. Επομένως δεν θα
μπορούσε να λείπει από τον χώρο του η εκδήλωση βίας και επιθετικότητας.

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός
Η βία μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας δεν αποτελεί ένα νεοεμφανιζόμενο φαινόμενο
της σύγχρονης εποχής. Αν ανατρέξουμε σε κλασσικά έργα της παγκόσμιας
λογοτεχνίας θα διαπιστώσουμε ότι η εκδήλωση επιθετικότητας μεταξύ παιδιών
αποτελεί ένα διεθνές και διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο μάλιστα θα μπορούσαμε να
πούμε ότι είναι συνυφασμένο με την ύπαρξη του σχολείου. Πολλοί μάλιστα θεωρούν
ότι η εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς είναι φυσιολογική διαδικασία στην ανάπτυξη
του παιδιού και μάλιστα το προετοιμάζει για τη ζωή και το μέλλον του. Αυτή η
άποψη αφορά κυρίως τα αγόρια (Γκουντσίδου, 2007). Ένας τρόπος εκδήλωσης
επιθετικότητας στο σχολείο αποτελεί το Bullying ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά ο
σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση. Θα πρέπει να διασαφηνιστεί στο σημείο αυτό
ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί έννοια ταυτόσημη της βίας ή της
επιθετικότητας (Harachi et al, 1999) καθώς δεν αποτελεί εκφοβιστική συμπεριφορά
οποιαδήποτε εκδήλωση επιθετικότητας στα πλαίσια του σχολείου. Μάλλον θα λέγαμε
ότι πρόκειται για μια υποκατηγορία της ευρύτερης έννοιας της βίας.
Παρόλο που ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, το ενδιαφέρον
των ερευνητών στράφηκε σ αυτό τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ τα τελευταία χρόνια
υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση της ενασχόλησης της επιστημονικής κοινότητας με
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τον σχολικό εκφοβισμό και την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών στο σχολικό
πλαίσιο.
Οι πρώτες προσπάθειες επιστημονικής μελέτης του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού έγιναν κατά τη δεκαετία του ΄70 από τον σουηδό ερευνητή Dan Olweus
(1978), καθηγητή ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Bergen της Νορβηγίας. Σκοπός
των ερευνών του Olweus ήταν η ανάδειξη, ο ορισμός, η περιγραφή και η κατανόηση
του φαινομένου. Σύμφωνα με τον ίδιο ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού
ή θυματοποιείται όταν εκτίθεται επανειλημμένα και σε βάθος χρόνου σε αρνητικές
ενέργειες ενός μαθητή ή μιας ομάδας μαθητών οι οποίοι δρουν χωρίς να έχουν
προκληθεί άμεσα (Olweus, 1986, 1991). Ο συγκεκριμένος ορισμός περιγράφει τον
σχολικό εκφοβισμό από την πλευρά του θύματος και του τρόπου με τον οποίο το ίδιο
αντιλαμβάνεται τις αρνητικές ενέργειες που δέχεται δίνοντας έμφαση στο αίσθημα
της δυσαρέσκειας που βιώνει. Ο συγκεκριμένος ορισμός καταδεικνύει κάποια
κριτήρια, τα οποία στοιχειοθετούν τον σχολικό εκφοβισμό και τον διαφοροποιούν
από άλλες μορφές εκδήλωσης βίας και επιθετικότητας που εκδηλώνονται στο πλαίσιο
του σχολείου. Σύμφωνα με τον Olweus λοιπόν τα στοιχεία που καθορίζουν ότι μια
επιθετική ενέργεια αποτελεί σχολικό εκφοβισμό είναι α) η σκοπιμότητα του θύτη να
βλάψει το θύμα, β) η επαναληψιμότητα και η διάρκεια της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς και γ) η ανισότητα δύναμης μεταξύ του θύτη και του θύματος είτε
πρόκειται για σωματική δύναμη είτε για ψυχική δύναμη, εξουσία ή αριθμητική
υπεροχή.
Οι Tatum & Tatum (1992) έδωσαν ένα διαφορετικό ορισμό που επικεντρώνεται
κυρίως στην σκοπιά του θύτη. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό ο σχολικός εκφοβισμός
είναι η σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία που έχει κάποιος να βλάψει κάποιον άλλο και
να τον υποβάλει σε κατάσταση πίεσης. H συμπεριφορά αυτή μπορεί να εμφανίζεται
περιστασιακά και για μικρό χρονικό διάστημα ή τακτικά και για μεγάλο χρονικό
διάστημα (Tatum & Tatum, 1989, 1992). Ο θύτης εδώ παρουσιάζεται ως ένα
αδιάλλακτο, ατίθασο και πεισματάρικο άτομο που διακατέχεται από την επιθυμία να
βλάψει κάποιον (Rigby, 2001).
Ένας αντίστοιχος ορισμός, στον οποίο τονίζεται η προμελετημένη διάθεση του θύτη
να βλάψει το θύμα είναι αυτός των Johnstone, Munn & Edwards (1992). Σύμφωνα με
τους παραπάνω ερευνητές ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί τη σκόπιμη και
11

συνειδητή επιθυμία κάποιου να απειλήσει ή να τρομοκρατήσει κάποιον άλλο και για
να γίνει αυτό ο θύτης θα πρέπει να υπερισχύει σε δύναμη έναντι του θύματος.
Επιπρόσθετα ο ορισμός αυτός κάνει αναφορά και στην ανισότητα δύναμης μεταξύ
του δράστη και του θύματός του.
Ο ορισμός του Farrington (1993) για τον σχολικό εκφοβισμό δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στη διάσταση της ασυμμετρίας δύναμης μεταξύ των εμπλεκόμενων. Σύμφωνα με τον
ίδιο, ο σχολικός εκφοβισμός ορίζεται ως η επαναλαμβανόμενη σωματική ή
ψυχολογική καταπίεση ενός λιγότερο ισχυρού ατόμου από ένα πιο ισχυρό άτομο.
Ο ορισμός που έχει προταθεί από το DfE (Department of Education) (1994) τονίζει
πως ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί την προμελετημένη συμπεριφορά που έχει ως
σκοπό να πληγώσει κάποιον, είναι επαναλαμβανόμενη για κάποιο χρονικό διάστημα
και είναι δύσκολο για τα θύματα της συμπεριφοράς αυτής να υπερασπιστούν τον
εαυτό τους. Στον συγκεκριμένο ορισμό τα στοιχεία που τονίζονται είναι η εμπρόθετη
φύση της συμπεριφοράς, η επαναληψιμότητα και η διάρκειά της καθώς επίσης και η
ανισότητα δύναμης μεταξύ του θύματος και του θύτη.
Σύμφωνα με τον Rigby (1996) ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επαναλαμβανόμενη
ψυχολογική ή σωματική καταπίεση ενός λιγότερο ισχυρού ατόμου από ένα πιο
ισχυρός άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Η επανάληψη της πράξης και η υπεροχή του
θύτη αποτελούν κεντρικά σημεία του συγκεκριμένου ορισμού.
Ένας άλλος ορισμός είναι αυτός των Smith & Sharp (1994) σύμφωνα με τον οποίο, ο
σχολικός εκφοβισμός περιγράφεται ως μια συστηματική κατάχρηση δύναμης. Με τον
ορισμό αυτό επιθυμούν να τονίσουν τόσο την ανισότητα της δύναμης (σωματικής ή
ψυχολογικής) μεταξύ του θύτη και του θύματος όσο και τη συστηματικότητα με την
οποία παρουσιάζεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Ο Herbert (1996) ορίζει τον σχολικό εκφοβισμό ως έναν τρόπο να είσαι απαίσιος και
σκληρός απέναντι σε ένα παιδί ή σε μια ομάδα παιδιών. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί
να είναι μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη και το θύμα βρίσκει τη συμπεριφορά
ντροπιαστική, επιζήμια ή ταπεινωτική και μπορεί να τρομοκρατηθεί ή να νιώσει ότι
απειλείται από αυτήν. Ο συγκεκριμένος ορισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οπτική
του θύματος και στη βλάβη που το ίδιο υφίσταται από την συγκεκριμένη
συμπεριφορά.
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Όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός για τον σχολικό
εκφοβισμό στον οποίο να συμφωνούν όλοι οι ερευνητές, καθώς ο κάθε ένας από
αυτούς επικεντρώνεται και εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές του προβλήματος. Η
δυσκολία συμφωνίας των ερευνητών σχετικά με τη τον ορισμό του σχολικού
εκφοβισμού είναι δικαιολογημένη καθώς ο ορισμός ενός τόσο περίπλοκου και
πολυδιάστατου φαινομένου δεν αποτελεί εύκολο έργο.
Παρόλο που δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός του φαινομένου, ωστόσο
παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα οποία συνήθως
αναφέρονται στους ορισμούς αυτούς αποτελώντας τα βασικά στοιχεία του σχολικού
εκφοβισμού. Με βάση τους προαναφερθέντες ορισμούς συνοψίζονται παρακάτω τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού εκφοβισμού:
 Η πρόθεση του δράστη (Rigby, 1996; Lee, 2006; Benitez & Justicia, 2006) .
Συχνά οι θύτες του σχολικού εκφοβισμού αναφέρουν ότι δεν είχαν σκοπό να
βλάψουν το θύμα και να του προκαλέσουν πόνο. Αυτή η δήλωση πολλές
φορές μπορεί να αντικατοπτρίζει την αλήθεια, ωστόσο όμως το κίνητρο των
θυτών είναι να προκαλέσουν τον θαυμασμό και να αποκτήσουν κοινωνικό
κύρος με τις πράξεις τους (Lee, 2006). Επομένως, δεν παύει να αποτελεί μια
εμπρόθετη συμπεριφορά ανεξάρτητα από τα κίνητρα του δράστη.
 Πόνος (Rigby, 1996; Lee, 2006). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αφορά
στον σωματικό ή ψυχολογικό πόνο, στο άγχος και στην απομόνωση που
νιώθει το θύμα εξαιτίας των πράξεων του θύτη. Ένα περιστατικό αποτελεί
σχολικό εκφοβισμό όταν ο δέκτης της συμπεριφοράς υποστεί οποιασδήποτε
μορφής ψυχολογική, συναισθηματική ή σωματική βλάβη.
 Επαναληψιμότητα και διάρκεια(Olweus, 1993; Rigby, 1996; Lee, 2006;
Benitez & Justicia, 2006). Η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τα
περιστατικά εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς παίζουν καθοριστικό ρόλο
στη σοβαρότητα των συγκεκριμένων περιστατικών καθώς επίσης και στο αν
τα συγκεκριμένα περιστατικά αποτελούν σχολικό εκφοβισμό (Lee, 2006). Ο
σχολικός εκφοβισμός μπορεί να επαναλαμβάνεται για εβδομάδες, μήνες
ακόμα και χρόνια (Byrne, 1994 όπως αναφέρεται σε Lee, 2006) και δεν
αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τους Benitez & Justicia
(2006) τα περιστατικά θα πρέπει να επαναλαμβάνονται με συχνότητα
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες για
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να θεωρηθούν σχολικός εκφοβισμός. Ωστόσο όμως κάποιοι ερευνητές
διαφωνούν σχετικά με τη διάρκεια των περιστατικών καθώς η βλάβη που
υφίσταται το θύμα λόγω της εκφοβιστικής συμπεριφοράς δεν είναι
απαραίτητο να είναι αποτέλεσμα πράξεων μακρόχρονης διάρκειας (La
Fontaine, 1991 όπως αναφέρεται σε Lee, 2006).
 Ανισότητα δύναμης (Olweus, 1993; Rigby, 1996; Rigby 2001; Lee, 2006;
Benitez & Justicia, 2006). Η ασυμμετρία δύναμης υπέρ του θύτη είναι ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα στις καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού. Σε
κάποιες περιπτώσεις η ασυμμετρία δύναμης είναι εμφανής καθώς ο θύτης
παρουσιάζεται σωματικά δυνατότερος, λεκτικά ικανότερος, με περισσότερα
προσόντα και κύρος και πιο υψηλά τοποθετημένος στην ιεραρχία σε σχέση
με το θύμα. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου η υπεροχή των θυτών
δεν είναι τόσο εμφανής καθώς η δύναμη ή ο αυταρχισμός του θύτη μπορεί
να περνούν απαρατήρητα. Παρόμοιες είναι οι περιπτώσεις, στις οποίες η
δύναμη του θύτη έγκειται στην υποστήριξη άλλων προσώπων (Rigby, 2001).
 Πρόκληση του θύτη (Rigby, 2001; Lee, 2006). Ένα άλλο χαρακτηριστικό
του σχολικού εκφοβισμού είναι η απουσία πρόκλησης του θύτη από τη μεριά
του θύματος κάτι που καθιστά αδικαιολόγητη την εκδήλωση της επιθετικής
συμπεριφοράς.
Με βάση τα παραπάνω, θα λέγαμε πως ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί τη σκόπιμη
και αδικαιολόγητη εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από ένα ισχυρότερο προς ένα
ασθενέστερο άτομο, η οποία γίνεται κατ’ επανάληψη και σε βάθος χρόνου με
αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής ή ψυχικής βλάβης εις βάρος του θύματος.

1.2 Είδη σχολικού εκφοβισμού
Οι Bowers, Smith & Binney (1994) αναφέρουν ότι ο όρος «σχολικός εκφοβισμός»
περιλαμβάνει μια ποικιλία επιβλαβών πράξεων όπως προσβλητικοί και υβριστικοί
χαρακτηρισμοί, κοινωνικός αποκλεισμός, κατάχρηση χρημάτων ή καταστροφή των
υπαρχόντων του θύματος, καθώς επίσης και πιο ξεκάθαρες πράξεις όπως χτυπήματα
και κλωτσιές.
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Αντίστοιχα, ο Olweus (1999) έχει παραθέσει κάποια ενδεικτικά παραδείγματα
αρνητικών πράξεων που μπορεί να αποτελούν σχολικό εκφοβισμό ώστε να δώσει μια
πιο σαφή εικόνα του υπό μελέτη φαινομένου. Σύμφωνα με τον ίδιο ένας μαθητής
είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού όταν ένας άλλος μαθητής ή μια ομάδα μαθητών:
o Του λέει κακεντρεχή και δυσάρεστα πράγματα, τον κοροϊδεύει ή τον
προσφωνεί με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
o Τον αγνοεί ή τον αποκλείει από την παρέα και τον αφήνει σκόπιμα εκτός
δραστηριοτήτων.
o Τον χτυπάει, τον κλωτσάει, τον σπρώχνει ή τον απειλεί.
o Λέει ψέματα ή διαδίδει ψεύτικες φήμες για αυτόν ή του στέλνει
προσβλητικά σημειώματα και προσπαθεί να κάνει τους άλλους μαθητές να
τον αντιπαθήσουν.
o Και άλλες παρόμοιες πράξεις.
(Olweus, 1999)
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται σε μια ευρεία
γκάμα επιθετικών πράξεων καθώς πρόκειται για την εκδήλωση σωματικής, λεκτικής
ή κοινωνικής επιθετικότητας. Λόγω του μεγάλου εύρους που καλύπτει ο όρος
«σχολικός εκφοβισμός», πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να διαχωρίσουν τις
επιμέρους μορφές του.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο σχολικός εκφοβισμός διαχωρίζεται σε άμεσο και
έμμεσο (Björkqvist et al. 1992), σε ευθύ (overt) και συγκαλυμμένο (covert) (Casas &
Ku, 1999; Byers et al. 2011). Περιπτώσεις άμεσου σχολικού εκφοβισμού αποτελούν
πράξεις σωματικής επιθετικότητας όπως σπρωξίματα, χτυπήματα, μπουνιές, κλωτσιές
καθώς επίσης και λεκτικές επιθέσεις όπως βρισιές, προσβολές και απειλές (Bennitez
& Justicia, 2006; Byers et al., 2011). Ως έμμεσο σχολικό εκφοβισμό χαρακτηρίζουμε
πράξεις όπως το κουτσομπολιό, η κοινωνική απομόνωση, η διάδοση αρνητικών
φημών, ο αποκλεισμός μαθητών από δραστηριότητες και οι αρνητικές εκφράσεις του
προσώπου και του σώματος (Olweus, 1993 Crick, 1995; Rigby, 1994 όπως
αναφέρεται σε Byers, Caltabiano & Caltabiano , 2011)) ή επιθετικές πράξεις με τη
βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων κυρίως κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και
διαδικτύου (ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός) (Boulton et al. 2013).
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Εκτός από τον προαναφερθέντα διαχωρισμό του σχολικού εκφοβισμού σε
άμεσο/ευθύ και έμμεσο/συγκαλυμμένο, έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία
διάφοροι επιμέρους τύποι σχολικού εκφοβισμού ανάλογα με τη μορφή της επιθετικής
συμπεριφοράς . Οι τύποι αυτοί έχουν ως εξής:


Σωματικός σχολικός εκφοβισμός. Η πιο εμφανής μορφή σχολικού
εκφοβισμού είναι ο σωματικός εκφοβισμός. Πρόκειται για μια από τις
συχνότερες μορφές σχολικού εκφοβισμού και αφορά πράξεις που
περιλαμβάνουν σωματικό τραυματισμό ή απειλή τραυματισμού (Olweus,
1993). Πρόκειται για πράξεις όπως χτυπήματα, κλωτσιές, σπρωξίματα,
χαστούκια, τσιμπήματα, δαγκωνιές, φτύσιμο, ρίψη αντικειμένων, χρήση
όπλου, άρπαγμα και φθορά προσωπικών αντικειμένων (Rigby, 2001; Rigby,
2008; Γκουντσίδου, 2007).



Λεκτικός σχολικός εκφοβισμός. Αποτελεί μια εξίσου συχνή μορφή σχολικού
εκφοβισμού, η οποία συνήθως είναι μακράς διάρκειας και ιδιαίτερα
επιβλαβής για τα θύματά της. Τα άτομα που μπαίνουν στο στόχαστρο
λεκτικού Bullying γίνονται δέκτες λεκτικών προσβολών, εξυβρίσεων,
εξευτελιστικών και σκληρών πειραγμάτων, ανεπιθύμητων παρατσουκλιών
και άλλων μορφών λεκτικής συμπεριφοράς που έχουν ως σκοπό να
βλάψουν, να υποβαθμίσουν, να ταπεινώσουν και να εξευτελίσουν το θύμα.



Κοινωνικός/σχεσιακός σχολικός εκφοβισμός. Η μορφή αυτή αφορά
συμπεριφορές που πληγώνουν τους άλλους προκαλώντας ζημιά στον τομέα
των σχέσεων, στο αίσθημα της αποδοχής, στις φιλίες ή στην κοινωνική
ενσωμάτωση (Crick, 1996b όπως αναφέρεται σε Zimmer-Gembeck, Geiger
& Crick 2005). Πρόκειται για πράξεις όπως η μη αποδοχή και ο
αποκλεισμός του θύματος από κοινωνικές ομάδες ή κοινωνικές
δραστηριότητες (Smith & Sharp, 1995; Lee, 2006), η χειραγώγηση
συνομηλίκων για τον αποκλεισμό του ατόμου καθώς επίσης και η διάδοση
ψεύτικων φημών και το κουτσομπολιό. Αποτελεί έναν πολύ επιδέξιο και
συγκαλυμμένο τρόπο εκφοβισμού, ο οποίος πολλές φορές δεν γίνεται
αντιληπτός από τον περίγυρο.



Ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Πρόκειται για τη μορφή εκφοβισμού, η οποία
πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κυρίως μέσω κινητών
τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσω του διαδικτύου (Boulton,
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Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013). Με τον συγκεκριμένο
τρόπο, οι δράστες εκφοβίζουν τα θύματά τους αποστέλλοντας άμεσα
προσβλητικά μηνύματα και αναρτώντας ντροπιαστικές φωτογραφίες στις
οποίες απεικονίζονται τα θύματα ή προσωπικές πληροφορίες που τα
αφορούν. Οι θύτες εκμεταλλευόμενοι τις περισσότερες φορές την ανωνυμία
που τους προσφέρουν τα ηλεκτρονικά μέσα ντροπιάζουν και εξευτελίζουν τα
θύματά τους προκαλώντας τους ψυχικό πόνο και άγχος.


Σεξουαλικός εκφοβισμός. Πρόκειται για οποιαδήποτε εκφοβιστική
συμπεριφορά έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα ή το φύλο κάποιου
(NSPCC, 2009). Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών καθώς μπορεί να
εκδηλώνεται με σωματικό ή λεκτικό τρόπο καθώς επίσης και με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων. Πρόκειται για πράξεις όπως το ανεπιθύμητο και
απρεπές άγγιγμα, η λεκτική παρενόχληση σεξουαλικού περιεχομένου,
σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις, διάδοση φημών σχετικά με τη
σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές εμπειρίες κάποιου (Linden, 2009,
Womankind, 2010).



Ρατσιστικός εκφοβισμός. Ο συγκεκριμένος τύπος εκφοβισμού έχει να κάνει
περισσότερο με το άτομο που στοχοποιείται και όχι τόσο με το είδος της
επιθετικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για την αρνητική μεταχείριση ενός
ατόμου, το οποίο ανήκει σε διαφορετική φυλετική ομάδα από τον δράστη
(Rigby, 2001). Ο ρατσιστικός εκφοβισμός μπορεί να λάβει οποιαδήποτε
μορφή εκφοβισμού (λεκτική, σωματική, κοινωνική, ηλεκτρονική) και για να
θεωρηθεί μια συμπεριφορά ως ρατσιστικός εκφοβισμός είναι απαραίτητο να
υπάρχουν στοιχεία ότι η φυλετική διαφορά μεταξύ του θύτη και του θύματος
αποτελεί τον λόγο που πυροδοτήθηκε η συμπεριφορά (Rigby, 2001).

Ένας άλλος διαχωρισμός του σχολικού εκφοβισμού που έχει προταθεί έχει να κάνει
με τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων στη διαδικασία του εκφοβισμού,ι με το αν
πρόκειται δηλαδή για ατομικό ή ομαδικό εκφοβισμό. Ο Rigby (2001) προτείνει
τέσσερις κατηγορίες αναφορικά με τον αριθμό των δραστών ή των θυμάτων που
εμπλέκονται στη διαδικασία του σχολικού εκφοβισμού. Οι κατηγορίες αυτές έχουν
ως εξής:
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Ένας θύτης- ένα θύμα. Πρόκειται για την πιο κλασσική περίπτωση, στην
οποία ένας θύτης παρενοχλεί ένα θύμα. Πολλές φορές αυτές οι δυαδικές
σχέσεις μεταξύ θύτη και θύματος είναι δυνατόν να συνεχίζονται σε βάθος
χρόνου. Εδώ ο Rigby υπογραμμίζει τη σημασία των ατόμων που γίνονται
μάρτυρες της συμπεριφοράς, γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και μπορεί να
ενθαρρύνουν ή να αγνοούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.



Μια ομάδα θυτών- ένα θύμα. Η ομάδα των θυτών μπορεί να αποτελείται από
δύο άτομα, να είναι μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Οι ομάδες των δύο
ατόμων μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα
θύματά τους καθώς έχουν σημειωθεί μέχρι και θάνατοι θυμάτων. Συνήθως
αποτελούνται από έναν αρχηγό και από έναν βοηθό. Οι ομάδες μεσαίου
μεγέθους μπορεί να αποτελούνται από τέσσερα έως δέκα άτομα και το κάθε
μέλος συμμετέχει σε διαφορετικό βαθμό στον σχολικό εκφοβισμό. Πολλές
φορές τα μέλη ατομικά νιώθουν άσχημα για την εκφοβιστική συμπεριφορά,
ωστόσο όμως εντός της ομάδας η συμπεριφορά τους αλλάζει. Τέλος, στην
περίπτωση των μεγάλων ομάδων εμπλέκονται όλα τα άτομα που έρχονται σε
επαφή με το θύμα. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα που γίνεται δέκτης
επιθετικής συμπεριφοράς από όλους τους μαθητές με την δικαιολογία ότι δεν
είναι φυσιολογικός. Πολλές φορές τα θύματα αυτά μπορεί να είναι και οι
δάσκαλοι/ δασκάλες των παιδιών.



Ένας θύτης- μια ομάδα θυμάτων. Στην περίπτωση αυτή ο θύτης, ο οποίος
είναι συνήθως ένα πολύ αυταρχικό άτομο ταπεινώνει και εξευτελίζει μια
ομάδα ατόμων. Στον χώρο του σχολείου, τον ρόλο του αυταρχικού θύτη
μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο δάσκαλος.



Μια ομάδα θυτών- μια ομάδα θυμάτων. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν
μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα να επιτίθεται σε μια άλλη ομάδα άλλων
κοινών ενδιαφερόντων, μια ομάδα μεγαλύτερων παιδιών να επιτίθεται σε μια
ομάδα μικρότερων παιδιών ή μια εθνική ομάδα να επιτίθεται σε μια ομάδα
άλλης εθνικότητας. Δεν είναι απαραίτητο η επίθεση να προέρχεται από την
πιο ισχυρή ομάδα.
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1.3 Οι εμπλεκόμενοι στον σχολικό εκφοβισμό
Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
εμπλεκόμενων στον σχολικό εκφοβισμό ατόμων. Στη σχετική βιβλιογραφία
παρατηρείται αρκετά μεγάλη συνέπεια και συμφωνία των ερευνητών όσον αφορά στα
κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο τους θύτες όσο και τα θύματα του σχολικού
εκφοβισμού. Μερικά από αυτά τα στοιχεία αφορούν την προσωπικότητα, το
οικογενειακό περιβάλλον και υπόβαθρο, τη φύση και την ποιότητα των σχέσεων με
τους συνομηλίκους και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η τυχόν
αναπηρία (Pepler, Rigby & Smith, 2004).

Οι θύτες

Συχνά οι θύτες της εκφοβιστικής συμπεριφοράς παρουσιάζονται ως άτομα με
σωματική υπεροχή, δηλαδή άτομα πιο δυνατά και πιο μεγαλόσωμα σε σχέση με τους
υπόλοιπους συνομηλίκους και σίγουρα σε σχέση με τα θύματά τους (Olweus, 1991).
Δεν θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει παρερμηνεία και να θεωρηθεί πως όλα τα
σωματικά δυνατότερα παιδιά χρησιμοποιούν αυτή την υπεροχή τους για να
εκφοβίσουν άλλα άτομα. Σύμφωνα με τον Olweus (1993) η σωματική δύναμη θα
πρέπει να συνοδεύεται από ένα μοτίβο επιθετικής αντίδρασης. Το στοιχείο της
σωματικής δύναμης χαρακτηρίζει συνήθως τα αγόρια-θύτες, καθώς στα κορίτσια δεν
παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (Olweus, 1993).
Η άποψη των ατόμων αυτών για τη βία είναι μάλλον θετική και την θεωρούν έναν
αποδεκτό και ρεαλιστικό τρόπο να δείχνουν την κοινωνική τους θέση και υπεροχή
(Smith & Sharp, 1994). Πρόκειται για αυταρχικά άτομα που διακατέχονται από την
επιθυμία να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν στους άλλους και να τους ελέγχουν
(Olweus, 1993; Rigby, 2001; Lee, 2006). Επιπλέον, παρουσιάζονται ως παρορμητικά
άτομα με χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης (Olweus, 1991, 1993; Smith & Sharp,
1994). Ένα άλλο στοιχείο που τους χαρακτηρίζει είναι η επιθυμία τους για κοινωνικό
κύρος, το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς που
επιδεικνύουν (Lee, 2006).
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Τα άτομα αυτά σπάνια νιώθουν ανησυχία ή τύψεις (Smith & Sharp, 1994) και αν
κάποιος τους πιάσει επαυτοφόρω την ώρα που εκφοβίζουν τα θύματά τους, δεν θα
διστάσουν να κατηγορήσουν χωρίς αναστολές τα ίδια τα θύματα υποστηρίζοντας ότι
αυτά τους προκάλεσαν (Banks, 1997; Haynie et al, 2001; Schwarz, 1999).
Πολλές φορές οι θύτες εκφοβιστικής συμπεριφοράς δεν περιορίζονται στην
εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στους συμμαθητές τους και στους συνομηλίκους
αφού μπορεί να εκφράσουν επιθετικότητα και απέναντι σε ενήλικα άτομα, όπως
στους δασκάλους και τους γονείς τους (Olweus, 1993).
Όσον αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον των ατόμων που είναι θύτες σχολικού
εκφοβισμού, παρατηρείται έλλειψη ζεστασιάς και συναισθηματικού δεσίματος με την
οικογένεια καθώς επίσης και έλλειψη συνοχής και σαφήνειας από την πλευρά των
γονιών στην ανατροφή τους (Lee,2006).
Παρόλο που είχε υποστηριχθεί η άποψη ότι θύτες είναι ανασφαλή και ανήσυχα
άτομα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς πρόκειται συνήθως για δημοφιλή και εξωστρεφή
άτομα , τα οποία έχουν σχετικά καλή άποψη για τον εαυτό τους (Olweus, 1993;
Smith & Sharp, 1994; Lee, 2006).
Η παραπάνω άποψη ωστόσο, φαίνεται να ισχύει για μια κατηγορία θυτών, τους
παθητικούς θύτες ή ακόλουθους ή βοηθούς (Olweus, 1993; Macklem, 2004; Lee,
2006), οι οποίοι διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους από την κατηγορία των
ενεργητικών ή επιθετικών θυτών που αναλύσαμε παραπάνω. Σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία το 18% των θυτών ανήκει σε αυτή την κατηγορία και εν αντιθέσει με
τους ενεργητικούς θύτες, οι παθητικοί είναι άτομα ανήσυχα, με χαμηλή
αυτοπεποίθηση, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και συχνά βιώνουν την
απόρριψη από τους συνομηλίκους τους (Olweus, 1993; Ross, 1996; Macklem, 2004,
Lee; 2006). Έχουν έντονες εκρήξεις θυμού, είναι αβέβαιοι, νευρωτικοί και χωρίς
κοινωνικό κύρος (Macklem, 2004). Οι παθητικοί θύτες δεν είναι αυτοί που ξεκινούν
την εκφοβιστική συμπεριφορά, αλλά είναι ακόλουθοι των ενεργητικών θυτών, καθώς
προσάπτονται σε αυτούς , εξαρτώνται από αυτούς και είναι πολύ πιστοί σε αυτούς
(Sudermann, 1996 όπως αναφέρεται σε Macklem, 2004). Τα άτομα αυτά συνήθως
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι (Strawn & Paradiso,
2001 όπως αναφέρεται σε Macklem, 2004; Lee, 2006).
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Τα θύματα

Η κατηγορία των ατόμων που θυματοποιούνται είναι ιδιαίτερα ευρεία, καθώς δεν
είναι ίδια όλα τα παιδιά που υφίστανται σχολικό εκφοβισμό. Άτομα πιο μικρόσωμα
από τον μέσο όρο, υπέρβαρα άτομα, άτομα με μη ελκυστική εμφάνιση, άτομα με
οπτικές ή ακουστικές αναπηρίες και προβλήματα λόγου, όχι τόσο καλοί μαθητές,
πολύ καλοί μαθητές κ.ά. είναι δυνατόν να στοχοποιηθούν (Olweus, 1993;Sweeting &
West, 2001; Rigby, 2001).
Συχνά, αυτό που προσελκύει την προσοχή των θυτών μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του θύματος, το οποίο τον κάνει να διαφέρει και να ξεχωρίζει. Ένα
αρκετά υψηλό ποσοστό μαθητών (36%) πιστεύει ότι κάποιος γίνεται θύμα σχολικού
εκφοβισμού, επειδή διαφέρει από τους υπόλοιπους, ακόμα και αν αυτή η διαφορά
είναι κάτι αμελητέο και μηδαμινό όπως για παράδειγμα το χρώμα των μαλλιών
(Cullingford & Brown, 1995 όπως αναφέρεται σε Lee, 2006).
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της εξωτερικής εμφάνισης των θυμάτων, τα άτομα
αυτά είναι πιθανό να είναι πιο μικρόσωμα σε σχέση με τον μέσο όρο και να
στερούνται σωματικής δύναμης, να είναι πολύ αδύνατα, υπέρβαρα, να έχουν ακμή ή
να έχουν κάποιο φυλετικό χαρακτηριστικό που τα κάνει να ξεχωρίζουν (απόχρωση
επιδερμίδας, σχιστά μάτια κτλ.) (Olweus, 1993; Rigby, 2001; Sweeting & West,
2001; Lee, 2006). Επίσης, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι η σωματική ωρίμανση
των παιδιών μπορεί να αποτελέσει τον λόγο που θα στοχοποιηθεί κάποιος μαθητής.
Συγκεκριμένα, τα κορίτσια με πρόωρη ανάπτυξη και τα αγόρια που δεν είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένα σε σχέση με την ηλικία τους είναι πιθανόν να στοχοποιηθούν
και να υποστούν εκφοβισμό (κυρίως σεξουαλικού περιεχομένου) (Macklem, 2004).
Συχνά τα άτομα που θυματοποιούνται, είναι άτομα τα οποία παρουσιάζουν
μαθησιακά προβλήματα, έχουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο και δεν τα
καταφέρνουν στον ακαδημαϊκό τομέα (Lee, 2006). Πολλές φορές ωστόσο η χαμηλή
επίδοση μπορεί να οφείλεται στον εκφοβισμό που υφίστανται τα άτομα στον χώρο
του σχολείου, ο οποίος τα αποσπά από τα μαθήματά τους και δυσκολεύει τη
συγκέντρωσή τους στις σχολικές εργασίες (Sharp & Tompson, 1992). Από την άλλη
μεριά είναι πιθανόν να στοχοποιηθούν μαθητές με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις ή
μαθητές, οι οποίοι είναι υπερβολικά μελετηροί (Lee, 2006).
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Συνήθως τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού είναι ντροπαλά και συνεσταλμένα
άτομα, επιφυλακτικά, ήσυχα, εσωστρεφή, ευαίσθητα και ανασφαλή (Olweus, 1993;
Smith & Sharp, 1994) και δίνουν στους άλλους την εντύπωση ότι δεν αξίζουν και
είναι ανεπαρκείς με αποτέλεσμα να γίνονται «εύκολοι στόχοι» (Olweus, 1993). Η
αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμησή και το αίσθημα της αυτοαξίας τους είναι σε χαμηλά
επίπεδα (Olweus, 1993; O’Moore, 2000; Lee, 2006; ) αν και πολλές φορές η χαμηλή
αυτοεκτίμηση είναι απόρροια της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Boulton & Smith,
1994).
Συνήθως τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού υπολείπονται στις κοινωνικές
δεξιότητες και δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φιλίες, δεν είναι ιδιαίτερα
συνεργάσιμα και δεν διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα (O’Moore, 2000; Rigby,
2001; Lee, 2006) . Τα άτομα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και είναι αρκετά
απομονωμένα και μοναχικά (Rigby, 2001; Lee, 2006). Ωστόσο όμως η χαμηλή
δημοτικότητα των θυμάτων, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποτελεί απότοκο της
παρατεταμένης εκφοβιστικής συμπεριφοράς που βιώνουν αυτά τα άτομα (Olweus,
1993).
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των θυμάτων είναι η έλλειψη δυναμισμού και
ανταγωνισμού και η χαμηλή διεκδικητικότητά τους (Olweus, 1993; Rigby, 2001) . Τα
παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία των θυμάτων δυσκολεύονται να υπερασπιστούν
τον εαυτό τους (σωματικά, λεκτικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) στις ομάδες των
συνομηλίκων και συνήθως αντιδρούν στις προσβολές ξεσπώντας σε κλάματα ή
αποσύρονται.
Όσον αφορά στο οικογενειακό υπόβαθρο των θυμάτων και, τα άτομα αυτά έχουν
ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τους γονείς τους και ιδιαίτερα με τις μητέρες τους , οι
οποίοι είναι ιδιαίτερα προστατευτικοί απέναντί τους (Strawn & Paradiso, 2001).
Παρουσιάζουν προσκόλληση στους γονείς τους, οι οποίοι δεν ενθαρρύνουν την
αυτονομία και επιθυμούν ασκούν έλεγχο στα παιδιά τους (Macklem, 2004).
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν αφορούν τα λεγόμενα «παθητικά
θύματα». Ωστόσο, ο Olweus διαχωρίζει τα παθητικά θύματα από μια άλλη κατηγορία
θυμάτων, τα λεγόμενα «προλητικά θύματα» ή αλλιώς θύτες/θύματα. Σε αντίθεση με
τα παθητικά θύματα , τα οποία υφίστανται τον εκφοβισμό χωρίς να έχουν προκαλέσει
τον θύτη, τα προκλητικά θύματα προκαλούν τις εκφοβιστικές αντιδράσεις καθώς και
22

τα ίδια φέρονται με ακατάλληλο τρόπο. Συχνά παρουσιάζουν συμπεριφορά θύματος ή
θύτη ανάλογα με τις συνθήκες. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι σωματικά αδύναμα σε
σχέση με τους συμμαθητές τους, ανασφαλή και ανήσυχα όπως και τα παθητικά
θύματα, αλλά παρουσιάζουν και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον
Olweus (1993) τα προκλητικά θύματα:


Μπορεί να είναι ευερέθιστα και οξύθυμα και να προσπαθούν να
αντιδράσουν στις επιθέσεις συνήθως ανεπιτυχώς.



Μπορεί να είναι υπερκινητικά, ακούραστα, με δυσκολίες συγκέντρωσης,
προσβλητικά και να προκαλούν ένταση στους γύρω τους.



Μπορεί να είναι αντιπαθή και στους ενηλίκους.



Μπορεί να έχουν προσπαθήσει να εκφοβίσουν πιο αδύναμους μαθητές.
(Olweus, 1993)

Ο περίγυρος/ Οι παρατηρητές (Bystanders)

Ο σχολικός εκφοβισμός συνήθως δεν αφορά μόνο τους θύτες και τα θύματά, καθώς
και οι παρατηρητές των περιστατικών είναι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία,
επηρεάζονται από την εκδήλωση του σχολικού εκφοβισμού και είναι δυνατόν να
επηρεάσουν την έκβασή του ανάλογα με τη στάση τους.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το 85% των περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού
πραγματοποιείται με την παρουσία τρίτων προσώπων (Craig & Peppler, 1995).
Ωστόσο όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο το να παρέμβει κάποιος περευρισκόμενος σε
ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού με αποτέλεσμα οι μαθητές που το κάνουν να
αποτελούν εξαίρεση (Macklem, 2004). Παρόλο που οι παρατηρητές γνωρίζουν
ακριβώς τι συμβαίνει και πολλοί από αυτούς μπορεί να αναστατώνονται από την
εκδήλωση των περιστατικών, το πιο πιθανό είναι να μην παρέμβουν και να
παραμείνουν αδρανείς.
Η Clarkson (1996) στο βιβλίο της “ The Bystanders: an end to innocence in human
relationships” ομαδοποιεί τους μάρτυρες που παρευρίσκονται στα περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού σε κάποιες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που αντιδρούν σε
αυτά. Οι κατηγορίες αυτές έχουν ως εξής:
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Ο «νίπτω τας χείρας μου»- δεν με αφορά. Παρόλο που τα θύματα ζητούν
βοήθεια, οι συγκεκριμένοι παρατηρητές αρνούνται να παρέμβουν. Θεωρούν
ότι δεν είναι δική τους ευθύνη και πολλές φορές κατηγορούν το ίδιο το θύμα.



Ο ουδέτερος- δεν θέλω να πάρω το μέρος κάποιου. Παρόλο που υπάρχει
ξεκάθαρη ανισότητα δύναμης, αρνείται να πάρει το μέρος κάποιου
παραμένοντας ουδέτερος.



Ο αναποφάσιστος- η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αποφεύγει να κρίνει
την κατάσταση και θεωρεί ότι όλα είναι θέμα αντίληψης.



Ο «ισορροπιστής» -δεν θέλω να ταράξω τα νερά. Εδώ υποβόσκει ο φόβος
της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Είναι υπέρ της επικράτησης
της ειρήνης , η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι φαινομενική καθώς
δεν υπολογίζονται τα συναισθήματα του θύματος.



«Είναι περίπλοκο»- είναι πιο σύνθετο από ότι φαίνεται. Εδώ η ιδέα της
περιπλοκότητας του φαινομένου χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την
αδρανή στάση του παρατηρητή.



«Ασαφής εικόνα»- δεν έχω όλες τις πληροφορίες. Η παρέμβαση στο
περιστατικό αναβάλλεται με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη
εικόνα του περιστατικού ή επειδή δεν γνωρίζει τα άτομα που εμπλέκονται.



«Ιστορία πόνου»- δεν θέλω να καώ ξανά. Η μη παρέμβαση από τη μεριά
αυτού του ατόμου οφείλεται σε κάποια προηγούμενη άσχημη εμπειρία που
έχει βιώσει στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει κάποιο ανάλογο
περιστατικό στο παρελθόν.



Το «μικρό ψάρι»- η συμβολή μου δεν θα κάνει καμία διαφορά. Ο
συγκεκριμένος δεν παρεμβαίνει γιατί πιστεύει ότι οι πράξεις του δεν θα
έχουν αντίκτυπο . Ο λόγος μη παρέμβασης δεν είναι πάντα η αποδοκιμασία
του εαυτού, καθώς μπορεί απλά να μη νοιάζεται αρκετά. Συχνά μπορεί να
υπάρχουν ενοχές και αίσθημα ανικανότητας/ αβοηθησίας.



Ο «δικαστής»- λέω την αλήθεια μόνο όπως τη βλέπω. Καταλήγει σε
συμπεράσματα χωρίς να μιλήσει με τα εμπλεκόμενα μέλη. Είναι απόμακροι
και βασίζονται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από μη
εμπλεκόμενους.



Ο «ευπειθής»- Απλώς ακολουθώ οδηγίες. Υποστηρίζουν ότι είναι υποτελείς
μιας ανώτερης αυθεντίας και αποφεύγουν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις.
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Αγνοούν το θύμα και τα συναισθήματά του και θεωρούν ότι οι κανόνες που
προ-υπάρχουν έχουν κρίνει το αποτέλεσμα.


«Δεν είναι δική μου δουλειά»-έχω τη δική μου ερμηνεία. Δεν εμπλέκεται
στο περιστατικό καθώς αυτό δεν τον επηρεάζει άμεσα, εκτός και αν ο θύτης
στρέψει την προσοχή του σε αυτόν.



Είναι δικό τους το φταίξιμο-κατηγορία του θύματος. Πιστεύει ότι το θύμα
αξίζει να του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο .Κάποιες φορές
συνωμοτεί με τον θύτη.
Clarkson, 1996 (όπως αναφέρεται σε Lee, 2006)

1.4 Σχολικός εκφοβισμός και φύλο
Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τον παράγοντα του φύλου και το
κατά πόσο αυτό επιδρά στην εκδήλωση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Όπως
έχει προκύψει από τα ερευνητικά δεδομένα τα αγόρια τείνουν να εμπλέκονται
περισσότερο σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με τα κορίτσια όσον
αφορά στο ρόλο του θύτη (Olweus, 1993; Whitney& Smith, 1993; Rigby, 1996;
Tapper& Boulton, 2004) και αυτή η αριθμητική υπεροχή των αγοριών παρατηρείται
παγκοσμίως (Ross, 1996). Σύμφωνα με τον Olweus το ποσοστό των αγοριώνθυμάτων που θυματοποιείται από αγόρια-θύτες ανέρχεται στο 80%, ενώ το ποσοστό
των κοριτσιών-θυμάτων που θυματοποιείται από αγόρια-θύτες ανέρχεται στο 60%
(Olweus, 1993). Αναφορικά με τα θύματα τα αποτελέσματα των ερευνών είναι
αντικρουόμενα καθώς κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι τα αγόρια θυματοποιούνται
συχνότερα σε σχέση με τα κορίτσια (Olweus, 1993; Solberg &Olweus; 2003), ενώ σε
άλλες έρευνες δεν έχει βρεθεί στατιστικά σημαντική διαφορά (Whitney & Smith,
1993).
Μια μάλλον επιφανειακή ερμηνεία της αριθμητικής υπεροχής των αγοριών στα
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού είναι ότι τα αγόρια είναι πιο επιθετικά από τη
φύση τους. Η επιθετική φύση των αγοριών θέλησε να εξηγηθεί από τις βιολογικές
διαφορές στον εγκέφαλο των δύο φύλων (Moir & Jessel, όπως αναφέρεται σε Rigby,
2001) και από τη διαφορά των επιπέδων τεστοστερόνης ανάμεσα στα δύο φύλα
(Biddulph, 1997, όπως αναφέρεται σε Rigby, 2001). Ωστόσο όμως οι περισσότεροι
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ερευνητές είναι υπέρμαχοι της άποψης ότι δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ
τεστοστερόνης και επιθετικότητας (Benton, 1992 όπως αναφέρεται σε Bjorkqvist,
1994; Sapolsky, 1997, όπως αναφέρεται σε Rigby, 2001). Επιπλέον, η άποψη της
επιθετικότητας ως αιτία της συχνότερης εμπλοκής των αγοριών στα περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού φαίνεται αναληθής αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η
επιθετικότητα δεν οδηγεί αναγκαστικά σε εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς από
τη στιγμή που ο σχολικός εκφοβισμός περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενη, σκόπιμη και
αδικαιολόγητη πρόκληση πόνου σε πιο αδύναμα άτομα (Rigby, 2001). Μια πιο
αποδεκτή άποψη σχετικά με την επιθετικότητα στα αγόρια είναι πως αποτελεί
αποτέλεσμα μάθησης (Bjorkqvist, 1994) και πως προκύπτει από τις απόψεις της
κοινωνίας σχετικά με τη συμπεριφορά που αρμόζει σε κάθε φύλο. Πολλές φορές το
ίδιο το σχολείο προάγει την εκδήλωση επιθετικότητας στα αγόρια υποδεικνύοντας
συμπεριφορές που είναι κοινωνικά αποδεκτές για έναν άνδρα (π.χ.
ανταγωνιστικότητα) (Gilbert & Gilbert, 1998).
Μια άλλη αιτία για τη διαφορά των ποσοστών μεταξύ των φύλων είναι το πώς
ορίζεται η επιθετικότητα και ο σχολικός εκφοβισμός. Η σωματική μορφή σχολικού
εκφοβισμού είναι πιο ξεκάθαρη και εμφανής, ενώ τα περιστατικά έμμεσου σχολικού
εκφοβισμού δεν είναι τόσο ξεκάθαρα , συχνά υποτιμούνται και σε πολλές
περιπτώσεις δεν θεωρούνται σχολικός εκφοβισμός.
Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία η πιο συχνή εμπλοκή αγοριών σε περιστατικά
σωματικού σχολικού εκφοβισμού ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Χρησιμοποιώντας όμως έναν πιο ευρύ ορισμό του σχολικού εκφοβισμού θα λέγαμε
ότι τα κορίτσια εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού το ίδιο συχνά με
τα αγόρια (Hennington et al.). Αυτό που διαφέρει δηλαδή είναι ο τύπος της
εκφοβιστικής συμπεριφοράς που επιδεικνύουν τα δύο φύλα. Είναι ευρέως αποδεκτό
ότι τα αγόρια είναι πιο πιθανό να επιδείξουν πιο άμεσες μορφές εκφοβισμού και τα
κορίτσια πιο έμμεσες (Bjorkvist, Lagerspetz & Kaukainen, 1992; Crick & Grotpeter;
Ireland& Archer, 1995; Mullin, Rindler, 2001; Vijoen, O’Neil, Sidhuh, 2005). Τα
αγόρια δέχονται κατά κύριο λόγο σωματικές επιθέσεις και απειλές, όπως χτυπήματα,
μπουνιές, σπρωξιές και κλωτσιές, ενώ τα κορίτσια πέφτουν θύματα λεκτικών και
έμμεσων μορφών παρενόχλησης όπως η κοινωνική απομόνωση/ κοινωνικός
αποκλεισμός και η διάδοση φημών (Whitney & Smith, 1993), οι οποίες είναι δύσκολο
να εντοπιστούν από κάποιον παρατηρητή, αλλά και να γίνουν αποδεκτές από τα ίδια
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τα παιδιά και τον κοινωνικό τους περίγυρο ως εκφοβιστικές ενέργειες (Arora, 1999;
Smith & Sharp, 1994; Rigby, 1996).
Ο Bjorkvist προτείνει ότι τα κορίτσια όντας σωματικά πιο αδύναμα από μικρή ηλικία
αποφεύγουν τη σωματική επιθετικότητα και καταφεύγουν σε άλλους τρόπους
εκδήλωσής της, οι οποίοι εν μέρει ενισχύονται από τις κοινωνικές νόρμες (Bjorkvist,
1994).

1.5 Σχολικός εκφοβισμός και ηλικία
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο σχολικός εκφοβισμός ξεκινάει από πολύ μικρές
ηλικίες, ήδη από το νηπιαγωγείο. Σε έρευνα που διεξήχθη σε 200 παιδιά προσχολικής
ηλικίας σχετικά με τη θυματοποίηση στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, προέκυψε
ότι περίπου τα μισά από αυτά (42%-54%) θυματοποιούνταν συστηματικά από άλλα
παιδιά (Kochenderfer & Ladd, 1996). Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι το πιο συχνό
είδος εκφοβισμού που παρατηρείται σε αυτή την ηλικία είναι το άμεσο λεκτικό.
Επιπλέον δεν παρατηρείται κάποια διαφορά στη συχνότητα θυματοποίησης αγοριών
και κοριτσιών. Κάποιοι ερευνητές από την άλλη υποστηρίζουν ότι οι αναφορές
παιδιών μικρής ηλικίας δεν μπορούν τα θεωρηθούν αξιόπιστες ώστε να έχουμε σαφή
εικόνα της συχνότητας του φαινομένου σε αυτή την ηλικία (Ross, 1996).
Στο δημοτικό σχολείο η κορύφωση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού
παρατηρείται στη Δευτέρα δημοτικού. Σύμφωνα με τον Olweus (1993) τα υψηλότερα
ποσοστά θυματοποίησης παρατηρούνται σε αυτή την τάξη, καθώς το 1/3 των παιδιών
αναφέρει ότι υφίσταται σχολικό εκφοβισμό. Τα ποσοστά θυματοποίησης είναι
ιδιαίτερα υψηλά από την πρώτη έως την τετάρτη δημοτικού (Lazar, 2002 όπως
αναφέρεται σε Macklem, 2004). Στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού (τετάρτηέκτη) παρατηρείται μείωση της θυματοποίησης σε σχέση με το νηπιαγωγείο και τις
πρώτες τάξεις πρώτη- τρίτη (Rigby, 1996; Astor, Bendesishty, et al, 2002 όπως
αναφέρεται σε Macklem, 2004). Τα ποσοστά θυματοποίησης μειώνονται καθώς οι
θύτες γίνονται πιο επιλεκτικοί με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά στα θύματά
τους (Pelligrini & Long, 2002 όπως αναφέρεται σε Macklem, 2004). Κάποιοι
ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη πως η συχνότητα του εκφοβισμού μειώνεται
καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και αποκτούν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες και
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μαθαίνουν να επιλύουν και να χειρίζονται με διαφορετικούς τρόπους τις συγκρούσεις
τους (Smith, Madsen & Moody, 1999).
Κατά τη μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο παρατηρείται ξανά
μια παροδική αύξηση της συχνότητας θυματοποίησης. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει
και από την έρευνα του Rigby (1997) πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Αυστραλίας
όπου η χρονιά μετάβασης σε κάποιες περιοχές είναι η εβδόμη ενώ σε άλλα η ογδόη.
Η αύξηση των περιστατικών θυματοποίησης παρατηρήθηκε με βάση τη χρονιά
μετάβασης και όχι τη χρονολογική ηλικία των παιδιών, πράγμα που υπογραμμίζει τη
σημασία του πλαισίου (Rigby, 1997). Η αύξηση αυτή παρατηρείται λόγω της
αλλαγής της σύστασης των ομάδων και της προσπάθειας των αγοριών κυρίως να
επιδείξουν δύναμη, να επιβληθούν, να κυριαρχήσουν και να κατοχυρώσουν το
κοινωνικό τους κύρος (Macklem, 2004). Μια άλλη πιθανή εξήγηση η έλξη που
νιώθουν τα κορίτσια κατά την πρώιμη εφηβεία προς τα αγόρια που είναι επιθετικά με
αποτέλεσμα να επιδεικνύονται εκφοβιστικές συμπεριφορές από τη μεριά τους.
Στη συνέχεια, αφού εδραιωθούν οι νέες ομάδες παρατηρείται ξανά μείωση της
θυματοποίησης (Rivers & Smith, 1994; Kochenderfer & Ladd, 1996; Rigby, 1997).
Σύμφωνα με τον Olweus (1993) παρατηρούνται διπλάσια ποσοστά θυματοποίησης
κατά το δημοτικό σε σχέση με το γυμνάσιο. Μετά τη μετάβαση στο γυμνάσιο οι
θύτες του σχολικού εκφοβισμού επικεντρώνονται σε ένα μικρότερο αριθμό θυμάτων
και κατ΄αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα ποσοστά θυματοποίησης (Kochenderfer &
Ladd, 1996).
Ωστόσο όμως υπάρχουν έρευνες, οι οποίες δεν έχουν αποδείξει κάποια αξιοσημείωτη
μείωση της θυματοποίησης με την πρόοδο της σχολικής ηλικίας. (Smith, 1991 όπως
αναφέρεται σε Whitney & Smith, 1993; Hoover et al, 1993). Σύμφωνα με τους
Whitney & Smith, (1993) δεν υπάρχει μείωση του φαινομένου με την ηλικία, αλλά τα
αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από λιγότερες αυτοαναφορές περιστατικών
θυματοποίησης και στο ότι ο όρος δεν γίνεται εύκολα κατανοητός από παιδιά
σχολικής ηλικίας (Whitney & Smith, 1993; Schuster, 1996 όπως αναφέρεται σε
Ανδρέου & Smith, 2002).
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1.6 Η συχνότητα του φαινομένου διεθνώς και στην Ελλάδα
Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν μελετήσει τη συχνότητα και την έκταση του
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στις Η.Π.Α.,
τον Καναδά, την Αυστραλία και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Στις ΗΠΑ η Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων διεξήγαγε
έρευνα από την οποία προέκυψε ότι το 50% των μαθητών έχει υποστεί εκφοβισμό
τουλάχιστον μία φορά στα χρόνια του σχολείου, ενώ το 10% των μαθητών έχει
υποστεί εκφοβισμό σε συστηματική βάση (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 1997). Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα το ποσοστό
θυματοποίησης στο δημοτικό σχολείο ανέρχεται στο 19% (Pelegrini, 2002). Σε μια
άλλη έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ανάπτυξης του Παιδιού (2001)
αναφέρεται ότι πάνω από το 16% των μαθητών υπήρξαν θύματα.
Στον Καναδά από την έρευνα των Craig & Peppler (2000) προέκυψε ότι το 20% των
μαθητών ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού.
Στην Αυστραλία, σε μια έρευνα με 25.000 Αυστραλούς μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Rigby, 1997), αναφέρεται πως 1 στους 7 μαθητές, δηλαδή το 14%
των μαθητών έχει υποστεί εκφοβισμό στο σχολείο.
Από έρευνα που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία σε μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης προέκυψε ότι το ποσοστό θυματοποίησης ανέρχεται στο 58% και το
44% των μαθητών ανέφερε ότι είχε ενεργήσει ως θύτης και «είχε πλάκα» (Maharaj,
Rhyba & Tie, 2000a όπως αναφέρεται σε Macklem, 2004).
H έρευνα του Olweus στη Νορβηγία σε δείγμα 130.000 μαθητών έδειξε ότι ένας
στους επτά μαθητές (15%) είχε εμπλακεί σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, το
9% των μαθητών ήταν θύματα σχολικού εκφοβισμού και το 7% θύτες.
Στη Μεγάλη Βρετανία , σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Sheffield σε πληθυσμό
6.758 μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέκυψε ότι το 27%
του μαθητικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχε θυματοποιηθεί
μερικές φορές ή συχνότερα ενώ το 12% είχε ενεργήσει ως θύτης. Στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση τα ποσοστά ήταν 10% και 6% αντίστοιχα (Whitney & Smith, 1993). Σε
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μια άλλη έρευνα σε 4.700 μαθητές 11-16 ετών, το 75% των μαθητών υπήρξαν
θύματα εκφοβισμού τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το
7% υπήρξαν θύματα σοβαρών περιστατικών, το 10% εκφοβίζονταν περιστασιακά και
το 4% σε εβδομαδιαία βάση (Glover, Gough, Johnson, & Cartwright, 2000).
Στην Ισπανία , από την έρευνα του Ramirez, (2006) σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προέκυψε ότι το 10.5% του μαθητικού πληθυσμού έχει
εμπλακεί σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, το 6.4% ως θύματα και το 3.1% ως
θύτες.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 40 χώρες του κόσμου προέκυψε ότι το εύρος
εμπλοκής των μαθητών σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε διεθνή κλίμακα
κυμαίνεται από 8.6% έως 45.2% στα αγόρια και από 4.8% έως 35.8% στα κορίτσια
(Craig et al., 2009). Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη
θέση σε ποσοστά εμπλοκής σε εκφοβισμό στα αγόρια και την έκτη θέση στα
κορίτσια. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό ηλικίας
8-12 ετών, το ποσοστό που συμμετείχε σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού είτε ως
θύτες είτε ως θύματα ανερχόταν στο 46.3% (Andreou, 2001). Σε μια άλλη έρευνα
χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια σε 1.312 μαθητές δημοτικών σχολείων ηλικίας 8-12
ετών στην περιοχή της Αθήνας. Τα αποτελέσματα αναφέρουν πως το 14,7% των
μαθητών θεωρεί τον εαυτό τους θύμα εκφοβισμού, το 6,3% θύτες και το 4,8% ως
θύτες-θύματα (Pateraki & Houndoumdi, 2001). Στην έρευνα της Psalti (2012) σε
2026 μαθητές δημοτικού σχολείου από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τις
Σέρρες, τα Ιωάννινα, τον Έβρο και την Κέρκυρα και σε 1843 μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια το 24,6% ανέφερε
ότι είχε υποστεί σχολικό εκφοβισμό , 5.1% ότι ήταν θύτες σχολικού εκφοβισμού και
το 11.8% ότι είχε θυματοποιηθεί και είχε εκφοβίσει άλλους (θύτες-θύματα).

1.7 Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού
Υπάρχει συμφωνία των ερευνητικών δεδομένων όσον αφορά στη σοβαρότητα των
συνεπειών που προκαλεί ο σχολικός εκφοβισμός στα θύματά του. Οι συνέπειες αυτές
τείνουν να είναι μακροχρόνιες και επηρεάζουν αρνητικά το άτομο σε πολλά επίπεδα:
ακαδημαϊκό, ψυχολογικό, κοινωνικό και σωματικό.
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Σωματικά συμπτώματα
Ένας αριθμός ερευνών έχει μελετήσει τη σχέση σχολικού εκφοβισμού με τα
σωματικά συμπτώματα. Οι Williams, Chambers, Logan & Robinson (1996)
πραγματοποίησαν έρευνα σε 2962 παιδιά ηλικίας 7,5 -10 ετών. Από αυτά το 22,4%
ανέφερε ότι είχε υποστεί σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά αυτά ήταν πιο πιθανό να
παρουσιάζουν προβλήματα ύπνου, πονοκεφάλους και πόνους στην κοιλιά. Στην
έρευνα των Forero, McLellan, Rissel & Bauman (1999) , η οποία πραγματοποιήθηκε
σε δείγμα 3918 μαθητών , συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων και ερωτήσεις σχετικά
με διάφορα σωματικά συμπτώματα (πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι, πόνοι στην πλάτη,
πεσμένη διάθεση, νεύρα, δυσκολίες ύπνου και ζαλάδες). Από την έρευνα αυτή
προέκυψε ότι οι μαθητές που ανήκαν στην ομάδα θύτες/ θύματα παρουσίαζαν
περισσότερα σωματικά συμπτώματα, ενώ δεν υπήρχε κάποια στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των θυμάτων και της ομάδας ελέγχου. Στην έρευνα των Nishina &
Witkow (2005) , η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1526 μαθητών έκτης
δημοτικού , μελετήθηκε μεταξύ άλλων και η σχέση σωματικών συμπτωμάτων και
σχολικού εκφοβισμού. Τα σωματικά συμπτώματα περιλάμβαναν μεταξύ άλλων
πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι, ναυτία, πόνο στο λαιμό και βήχα. Από την
έρευνα προέκυψε ότι τα άτομα που είχαν υποστεί εκφοβιστικές παρενοχλήσεις
παρουσίαζαν πιο συχνά τα παραπάνω συμπτώματα. Τέλος, ο Rigby (1998b)
παραθέτει κάποιες δηλώσεις παιδιών που ρωτήθηκαν πως ένιωθαν αφού είχαν
υποστεί σχολικό εκφοβισμό. Κάποιες από τις δηλώσεις αυτές έχουν ως εξής:
o Δεν ένιωθα καλά, δεν ήθελα να φάω ή να κάνω τίποτα
o Νευρικότητα, ανησυχία, χάσιμο ύπνου, ασθένεια και αίσθηση τρόμου στο
στομάχι
o Έχω νιώσει ζαλάδα, ότι επρόκειτο να λιποθυμήσω ή κάτι τέτοιο
o Έντονα καταθλιπτική διάθεση, ήθελα να μείνω σπίτι, έκανα εμετό,
προσπάθησα να αυτοκτονήσω.
o Απλά μισούσα το σχολείο και τα πάντα μέσα σε αυτό, και μόνο η σκέψη να
επιστρέψω σε αυτό με έκαναν να νιώθω άρρωστος και να θέλω να κάνω
εμετό.
o Πονοκέφαλος, πυρετός, εμετός
o Δεν μπορώ να κοιμηθώ, κούραση.
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o Πόνοι στο στομάχι, νιώθω άρρωστος κάθε πρωί που πρέπει να πάω στο
σχολείο εξαιτίας του Bullying.
o Στρεσαρισμένος και ταραγμένος
o Ένταση, πονοκέφαλος, ναυτία και όλες αυτές οι αηδίες. Το Bullying είναι
χάλια.

Ψυχολογικές επιπτώσεις

Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη σχέση θυματοποίησης από συνομηλίκους και
αυτοεκτίμησης. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Rigby & Slee (1993a) σε
πληθυσμό 877 μαθητών ηλικίας 12-18 ετών διαπίστωσαν σημαντική συσχέτιση της
θυματοποίησης με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν
οφειλόταν σε αντικοινωνικά στοιχεία του χαρακτήρα , αλλά στην ίδια τη
θυματοποίηση. Οι Egan & Perry (1998) σε έρευνα με 189 παιδιά 11 ετών απέδειξαν
ότι τα χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης μπορεί να προδιαθέτουν ένα παιδί στο να
θυματοποιηθεί , αλλά αντίστοιχα και η ίδια η θυματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση της αυτοεκτίμησης. Τέλος, από έρευνα του Olweus (1993) σε ενήλικα άτομα
23 ετών , προέκυψε ότι αυτοί που είχαν θυματοποιηθεί σε ηλικία 13-16 ετών
συνέχιζαν να παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης.
Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει αποδείξει ότι ο σχολικός εκφοβισμός συνδέεται με
αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Στην έρευνα των Bond, Carlin, Thomas,
Rubin & Patton (2001), η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3623 μαθητών,
βρέθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ θυματοποίησης και συμπτωμάτων άγχους και
κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, το 25,1% των παιδιών που είχαν υποστεί σχολικό
εκφοβισμό παρουσίαζε τα παραπάνω συμπτώματα, έναντι του 7,2% των παιδιών που
δεν είχαν θυματοποιηθει. Μάλιστα όσο πιο συχνά ήταν τα περιστατικά εκφοβισμού
τόσο πιο πιθανό ήταν να παρουσιάζουν τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς
περισσότερα από τα μισά παιδιά (53.7%) που θυματοποιούνταν τακτικά παρουσίαζαν
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και στην
έρευνα του Rigby (1998) σε δείγμα 750 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Από
την έρευνα αυτή προέκυψε ότι η συχνή θυματοποίηση συνδέεται με την εκδήλωση
συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης. Αντίστοιχα από την έρευνα του Craig (1997)
σε 546 παιδιά 11 ετών προέκυψε ότι τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού
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παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με τους θύτες και
την ομάδα ελέγχου. Σε μια πιλοτική έρευνα των Sharp, Thompson & Arora (2000), η
οποία πραγματοποιήθηκε σε 92 μαθητές , βρέθηκε υψηλή συσχέτιση αυξημένου
άγχους με τη διάρκεια του σχολικού εκφοβισμού, καθώς οι μαθητές που είχαν
υποστεί μακροχρόνιο εκφοβισμό (περισσότερο από ένα χρόνο) σκόραραν υψηλότερες
βαθμολογίες σε κλίμακες άγχους σε σχέση με αυτούς που είχαν υποστεί εκφοβισμό
για πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος, σε έρευνα της Sharp (1995) σε δείγμα 703
άτομα, οι μαθητές που είχαν υποστεί εκφοβισμό ανέφεραν ότι οι πιο συχνές
αντιδράσεις τους μετά από περιστατικά εκφοβισμού, ήταν ευερεθιστότητα, διαρκής
αίσθηση πανικού, επαναλαμβανόμενες ενθυμήσεις των περιστατικών και
προβλήματα συγκέντρωσης.
Από πολλές έρευνες προκύπτει φτωχότερη συναισθηματική προσαρμογή στα άτομα
που εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Οι Junoven, Nishina &
Graham (2000) αναφέρουν ως συστατικά της συναισθηματικής προσαρμογής την
αυτοαξία, την μοναξιά και τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Όπως προκύπτει από την
έρευνά τους, η θυματοποίηση σχετίζεται με πιο φτωχή συναισθηματική προσαρμογή.
Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν από τη διακρατική μελέτη των Nansel et al.
(2004), στην οποία συμμετείχαν 25 χώρες. Την φτωχότερη συναισθηματική
προσαρμογή παρουσίασε η ομάδα των θυτών-θυμάτων. Τέλος, οι Junoven & Witkow
(2005) υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα συναισθηματικής προσαρμογής προβλέπουν
αλλά και προβλέπονται από τη θυματοποίηση, δηλαδή μπορεί να λειτουργούν
ενισχυτικά στην επιλογή ενός ατόμου ως στόχο εκφοβισμού ή να αποτελούν
απόρροιά του.

Κοινωνική προσαρμογή

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, τα άτομα που εμπλέκονται σε
περιστατικά εκφοβισμού τείνουν να παρουσιάζουν προβλήματα και στην κοινωνική
τους προσαρμογή. Συγκεκριμένα, οι σχέσεις των παιδιών που θυματοποιούνται
φαίνεται να μην είναι τόσο καλά εδραιωμένες όσο των υπόλοιπων παιδιών (Bond et
al, 2001). Σύμφωνα με τους Nansel et al (2008) τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα
των θυμάτων και στην ομάδα των θυτών-θυμάτων έχουν συχνά φτωχές σχέσεις με
τους συμμαθητές τους και συχνά είναι πιο μοναχικά από τα άλλα παιδιά. Επιπλέον, η
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ικανότητα για δημιουργία φιλίας παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τα θύματα του
εκφοβισμού , ενώ για τους θύτες η συσχέτιση είναι θετική. Αντίστοιχα, από έρευνα
που πραγματοποιήθηκε σε 25 κράτη τα θύματα και οι θύτες-θύματα είχαν φτωχές
σχέσεις με τους συμμαθητές τους σε όλες τις χώρες, ενώ οι θύτες σε περισσότερες
από τις μισές. Τέλος, οι επιπτώσεις του εκφοβισμού στον κοινωνικό τομέα φαίνεται
να επηρεάζουν το άτομο μέχρι και στην ενήλικη ζωή. Έρευνα των Τritt & Duncun
(1997) σε 206 προπτυχιακούς φοιτητές 18-22 ετών, έδειξε ότι αυτοί που είχαν
υποστεί εκφοβισμό κατά τα σχολικά τους χρόνια συνέχιζαν να είναι πιο μοναχικοί και
ως ενήλικες.

Επιπτώσεις στο σχολείο και ακαδημαϊκή επίδοση

Σύμφωνα με τους Nansel et al (2008) οι εμπλεκόμενοι σε περιστατικά σχολικού
εκφοβισμού παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά στην προσαρμογή τους στο
σχολείο. Κάποιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δείξει ότι οι μαθητές
που εμπλέκονται σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού συχνά παρουσιάζουν
προβλήματα και δυσκολίες στην ακαδημαϊκή λειτουργία και φτωχές επιδόσεις
(Schwarz et al, 2005; Nansel et al, 2008). Σύμφωνα με την έρευνα των Kochenderfer
& Ladd (1997) σε παιδιά ηλικίας 5 ετών, τα παιδιά που θυματοποιούνται είναι πιο
πιθανό να αντιπαθούν το σχολείο και να το αποφεύγουν. Αρκετά συχνά τα παιδιά
που θυματοποιούνται κάνουν απουσίες από το σχολείο προκειμένουνα αποφύγουν
τον σχολικό εκφοβισμό: περίπου το 19% των αγοριών και το 25% των κοριτσιών
που θυματοποιούνται συχνά (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) αναφέρουν ότι
έχουν μείνει σπίτι εξαιτίας του εκφοβισμού, ενώ για όσους θυματοποιούνται
λιγότερο συχνά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4% και 12%, δηλαδή αρκετά
χαμηλότερα (Rigby, 1997c). Αυτό σημαίνει ότι οι απουσίες αυξάνονται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα της θυματοποίησης. Αντίστοιχα, σε έρευνα της Sharp
(1992) το 20% των θυμάτων ανέφερε ότι έκανε κοπάνα προκειμένου να αποφύγει
τον σχολικό εκφοβισμό, ενώ το 29% αναφέρει ότι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί
στις εργασίες του σχολείου.
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Αυτοκτονικός ιδεασμός/ απόπειρα αυτοκτονίας
Μια ακραία επίπτωση του σχολικού εκφοβισμού είναι ο αυτοκτονικός ιδεασμός, η
απόπειρα αυτοκτονίας και η πράξη της αυτοκτονίας. Τα άτομα που σχετίζονται με
συμπεριφορές σχολικού εκφοβισμού και εκφοβισμού ηλεκτρονικής μορφής
παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικό ιδεασμό και απόπειρα αυτοκτονίας
(Klomer, Sourander & Gould, 2010). Τα άτομα που θυματοποιούνται συχνότερα είναι
πιο πιθανό να κάνουν αυτοκτονικές σκέψεις και να επιδείξουν αυτοκτονική
συμπεριφορά (Kaminski & Fang, 2009). Τα θύματα και οι θύτες/θύματα είναι πιο
πιθανό να παρουσιάσουν αυτοκτονικό ιδεασμό και συμπεριφορά αυτοτραυματισμού,
με την ομάδα των θυτών-θυμάτων να βρίσκεται σε υψηλότερο κίνδυνο (Winsper,
Lereya, Zanarini & Wolke, 2012).
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2. Στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό αποτελούν μια
πολύ σημαντική παράμετρο, καθώς από αυτές καθορίζεται η παρέμβαση τους στα
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και κατ επέκταση η αντιμετώπιση του
φαινομένου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι στάσεις αυτές όπως έχουν προκύψει από
τα ερευνητικά δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

2.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο
Σύμφωνα με έναν αριθμό κοινωνιο-ψυχολογικών θεωριών, οι πράξεις των ανθρώπων
υποκινούνται σε μεγάλο βαθμό από τις απόψεις και τα πιστεύω τους. Σύμφωνα με τη
θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς υπάρχει σύνδεση μεταξύ στάσεων και
συμπεριφοράς (Ajzen, 1991). Παρομοίως, η θεωρία του Bandura (1977) περί αυτόαποτελεσματικότητας πρεσβεύει ότι μεταξύ άλλων, οι στάσεις μας παίζουν
σημαντικό ρόλο στο πώς αντιδρούμε σε διαφορετικές περιστάσεις. Επομένως, οι
απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό είναι
κεντρικής σημασίας για τη συμπεριφορά που θα επιδείξουν σχετικά με το ζήτημα
αυτό και κατ επέκταση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.

Θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς/ αιτιολογημένης δράσης
Η θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς αναπτύχθηκε από τον Ajzen (1991)
στην προσπάθειά του να εκτιμήσει τη σχέση και την αντίφαση μεταξύ στάσεων και
συμπεριφορών. Πρόκειται για μια θεωρία, η οποία προβλέπει την προμελετημένη και
προγραμματισμένη συμπεριφορά.
Η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης υποδηλώνει ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου
καθορίζεται από την πρόθεση του να εκτελέσει τη συμπεριφορά και ότι αυτή η
πρόθεση είναι , με τη σειρά της , η λειτουργία της στάσης του προς τη συμπεριφορά.
Ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της συμπεριφοράς είναι η πρόθεση, η οποία
αποτελεί την γνωστική αναπαράσταση της ετοιμότητας ενός ατόμου να εκτελέσει
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μια συγκεκριμένη συμπεριφορά , και αυτό που προηγείται της συμπεριφοράς . Η
πρόθεση αυτή προσδιορίζεται από τρία πράγματα :


Τις συμπεριφοριστικές πεποιθήσεις: Τις πεποιθήσεις για τις πιθανές εκβάσεις
της συμπεριφοράς και τις αξιολογήσεις αυτών των εκβάσεων



Τις κανονιστικές πεποιθήσεις: Τις προσδοκίες σχετικά με τις απόψεις του
κοινωνικού περίγυρου για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά



Τις πεποιθήσεις ελέγχου: Τις πεποιθήσεις των ατόμων σχετικά με την
ικανότητά τους να επιδείξουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και σχετικά με
την παρουσία παραγόντων που μπορεί να διευκολύνει ή να εμποδίσει την
απόδοση της συμπεριφοράς και την αντιληπτή δύναμη αυτών των
παραγόντων

Τα παραπάνω αποτελούν τους προγνωστικούς παράγοντες που οδηγούν στη
δημιουργία πρόθεσης . Αυτό που ισχύει σε γενικές γραμμές είναι ότι όσο πιο ευνοϊκή
είναι η στάση και η υποκειμενική νόρμα , και όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιληπτικός
έλεγχος που αφορά μια συμπεριφορά τόσο ισχυρότερη είναι η πρόθεση του ατόμου
να εκτελέσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά .Τέλος, η θεωρία της
προγραμματισμένης συμπεριφοράς εκτιμά ότι μόνο συγκεκριμένες στάσεις απέναντι
στην συμπεριφορά είναι δυνατόν να προβλέψουν αυτή τη συμπεριφορά .

Τριαδική αμοιβαιότητα
Μια άλλη θεωρία που υπογραμμίζει μεταξύ άλλων παραγόντων τη σημασία των
στάσεων και των πεποιθήσεων ενός ατόμου για την επίδειξη μιας συμπεριφοράς είναι
αυτή του Bandura (1986) περί τριαδικής αμοιβαιότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο τα
άτομα οργανώνονται μόνα τους, παίρνουν μέτρα εκ των προτέρων, προβληματίζονται
και θέτουν κανόνες στον εαυτό τους, σε αντίθεση με τις ανορθόδοξες απόψεις ότι οι
άνθρωποι κυβερνούνται από εξωτερικές δυνάμεις. Ο Bandura συνέδεσε την
ανθρώπινη συμπεριφορά με περιβαλλοντικούς παράγοντες και με προσωπικούς
παράγοντες, όπως γνωστικά, συναισθηματικά και βιολογικά συμβάντα, και μίλησε
για αμοιβαία αιτιοκρατία, η οποία καθορίζει τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ αυτών των
παραγόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο οι προσδοκίες, οι πεποιθήσεις, οι αυτο-αντιλήψεις,
οι στόχους και οι προθέσεις δίνουν σχήμα σχηματίζουν και κατευθύνουν την
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συμπεριφορά. Αυτό που οι άνθρωποι σκέφτονται , πιστεύουν και αισθάνονται
σχετικά με ένα θέμα, επηρεάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται.

2.2 Στάσεις εκπαιδευτικών
Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί ασπάζονται απόψεις σχετικά με τον σχολικό
εκφοβισμό, οι οποίες αντικατοπτρίζουν κάποιους μύθους που επικρατούν γύρω από
αυτόν, φανερώνοντας έτσι την ύπαρξη παρανοήσεων σχετικά με το φαινόμενο και
την ελλιπή ενημέρωσή τους σχετικά με αυτό. Κάποιες από αυτές τις απόψεις
αναφέρονται από την Craig (2011) και έχουν ως εξής:


Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια φυσιολογική φάση της παιδικής ηλικίας
(Coloroso, 2002)



Το να υφίσταται κάποιος εκφοβισμό στο σχολείο δεν προκαλεί καμία βλάβη
(Moore, 2000)



Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι της ωρίμανσης
(Moore, 2000)



Ο σχολικός εκφοβισμός βοηθάει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα (Moore,
2000)



Ο σχολικός εκφοβισμός «θα σε κάνει άντρα» (Coloroso, 2002).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να πιστεύουν ότι τα θύματα του σχολικού
εκφοβισμού αποτελούν άτομα, τα οποία πάντα χαρακτηρίζονται από κοινωνική
αδεξιότητα και έλλειψη δυναμισμού, αδυνατώντας να αναγνωρίσουν δυναμικά παιδιά
ως θύματα ακόμα και αν αυτά όντως θυματοποιούνταν, ενώ στην πραγματικότητα,
για τη σωστή αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού είναι σημαντικό να μην
υπάρχουν στερεοτυπικές απόψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός θύματος.
Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα θύματα με τη συμπεριφορά τους
προκαλούν τις εκφοβιστικές συμπεριφορές και ότι είναι τα ίδια υπεύθυνα για αυτό
που τους συμβαίνει (Mishna, Scarcello, Pepler &Wiener, 2005) και ακόμα ότι τους
αξίζει να τους φέρονται με αυτόν τον τρόπο (Olweus, 2001).
Παρ’ όλες τις παρανοήσεις ωστόσο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται,
επιφανειακά τουλάχιστον να τάσσονται ενάντια στην εκδήλωση εκφοβιστικής
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συμπεριφοράς. Πολλοί εκπαιδευτικοί φαίνεται να ανησυχούν για την εκδήλωση
περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο, το θεωρούν σοβαρό πρόβλημα, διατηρούν
αρνητική στάση απέναντί του και δηλώνουν ότι νιώθουν υπεύθυνοι για την
αντιμετώπιση του φαινομένου (Boulton, 1997; Beran, 2005). Στην έρευνα της Beran,
η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 514 εκπαιδευτικών, το 84,7% δήλωσε ανησυχία
για τον σχολικό εκφοβισμό και το 80% από αυτούς δήλωσε ότι αποτελεί ένα σοβαρό
πρόβλημα. Σε μια έρευνα του Rigby, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 200
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 99% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι
ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Το 97%
των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μαθητών και
εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και το 91% πιστεύουν ότι θα
πρέπει το σχολείο να ακολουθεί μια πολιτική ειδικά για την αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού (Rigby, 2001).
Σε μια άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 95 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, το 98% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι νιώθει συμπάθεια για το θύμα
και ότι δεν του αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Το 81% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι
είναι μέρος της δουλειάς τους να παρέμβουν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού,
ποσοστό αρκετά μεγάλο, ωστόσο μια σημαντική μειοψηφία δεν φαίνεται να θεωρεί
ότι είναι χρέος της να παρέμβει. Τέλος, το 85% διαφωνούσε με τη δήλωση ότι ο
σχολικός εκφοβισμός είναι κάτι που δεν μπορείς να το σταματήσεις, πράγμα που
δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι όσον αφορά στην αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού (Rigby & Keogh, 1997).
Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι όσον αφορά στην αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού και θεωρούν ότι οι ίδιοι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό,
τείνουν να υπερεκτιμούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους για τον
σχολικό εκφοβισμό (Holt & Keyes, 2004) καθώς υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των
αντιλήψεών τους και των αντιλήψεων των μαθητών τους σχετικά με τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τον σχολικό εκφοβισμό. Σε μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α το 80% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
πίστευε ότι οι καθηγητές τους δεν γνώριζαν τίποτα σχετικά με τον σχολικό
εκφοβισμό (Swearer & Cary, 2003). Σε μια έρευνα που αναφέρεται από την Limber
το 70% των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι παρενέβαινε σχεδόν πάντα στα περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού, ενώ αντίθετα οι μαθητές δε συμφωνούσαν καθώς εκτιμούσαν
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ότι μόνο το 25% των εκπαιδευτικών όντως παρενέβαινε στα περιστατικά σχολικού
εκφοβισμού. Παρομοίως, σε έρευνα των Pepler, Craig, Zeigler & Charach το 84%
των εκπαιδευτικών υποστήριζε ότι παρενέβαινε πάντα ή συχνά στα περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού, σε αντίθεση με το 35% που ανέφεραν οι μαθητές. Σε άλλες
έρευνες τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 18% των εκπαιδευτικών παρεμβαίνει
με κάποιο τρόπο στα περιστατικά και μόνο το 35% των μαθητών πίστευαν ότι οι
δάσκαλοί τους ενδιαφέρονταν για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
(Limber, 2002). Σε έρευνα των Doll, Song & Siemers (2004) οι μαθητές ανέφεραν ότι
δεν ενημερώνουν τους δασκάλους τους σχετικά με τα περιστατικά σχολικού
εκφοβισμού, γιατί τους θεωρούν αναποτελεσματικούς, άσπλαχνους ή/και ανίκανους
να τους προστατεύσουν.
Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δε νιώθουν προετοιμασμένοι και σίγουροι για να
αντιμετωπίσουν τα περιστατικά εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Τόσο οι
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί όσο και οι πεπειραμένοι νιώθουν ανεπαρκείς για να
παρέμβουν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους
λείπουν οι απαιτούμενες γνώσεις για κάτι τέτοιο (Beran, 2006; Mishna, Scarcello,
Pepler & Wiener, 2005). Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν σε ποιο βαθμό ένιωθαν
προετοιμασμένοι να διαχειριστούν τέτοιου είδους προβληματικές συμπεριφορές μέσα
στην τάξη. Τα ¾ των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι ήταν δυσαρεστημένοι με την
εκπαίδευση που είχαν λάβει (Merrett & Wheldall, 1993). Αντίστοιχα, στην έρευνα
του Boulton (1997) παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν υπεύθυνοι για την
αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, η πλειοψηφία δεν ένιωθαν τη σιγουριά για να το
κάνουν. Στην έρευνα της Beran (2005), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 514
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς , μόνο το 23.3% δήλωσε ότι νιώθει σιγουριά για να
αντιμετωπίσει τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και μόλις το 9.6% πίστευε ότι η
εκπαίδευση που είχε λάβει τους είχε προετοιμάσει επαρκώς για να αντιμετωπίσουν
τον σχολικό εκφοβισμό. Σε έρευνα των Craig, Bell & Leschied (2011), η οποία
πραγματοποιήθηκε σε 750 μελλοντικούς δασκάλους βρέθηκε ότι τα άτομα, τα οποία
είχαν εκπαιδευτεί ειδικά για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας στο σχολείο ,
εξέφραζαν αυξημένη ανησυχία για τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και ένιωθαν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών. Από άλλες έρευνες έχει προκύψει ότι η εκπαίδευση των μελλοντικών
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εκπαιδευτικών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και την αντιμετώπισή του μέσω
ειδικών μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία
απέναντι στο ζήτημα και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τον
σχολικό εκφοβισμό με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επιλέγοντας πιο κατάλληλες
τεχνικές (Beran, 2005; Benitez, Garcia & Fernandez, 2009; Inhat &Smith, 2011). Τα
ευρήματα αυτά τονίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών γύρω από
θέματα σχολικής βίας, σχολικού εκφοβισμού και της αντιμετώπισής τους. Αρκετά
ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελλοντικών εκπαιδευτικών
αναγνωρίζουν την ανεπαρκή εκπαίδευσή τους και εκδηλώνουν την επιθυμία να
λάβουν περεταίρω εκπαίδευση σχετικά με τη σχολική βία και τον χειρισμό της
(Merrett & Wheldall, 2003; Beran, 2005; Craig, Bell & Leschied, 2010).
Κάποιες άλλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
είχαν προσωπική εμπειρία σχολικού εκφοβισμού ως θύτες ή ως θύματα ή είχαν
υπάρξει μάρτυρες σχολικού εκφοβισμού κατά τη σχολική θητεία τους, ήταν πιο
εύκολο να αναγνωρίσουν μια επιθετική συμπεριφορά και να την χαρακτηρίσουν ως
σχολικό εκφοβισμό. Επιπλέον, δήλωναν πιο σίγουροι για την αναγνώριση και τη
διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών. Επιπλέον παρουσίαζαν μεγαλύτερη
ανησυχία όσον αφορά στην αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο (Craig, Henderson &
Murphy, 2000; Craig, Bell & Leschied, 2010).
Σημαντικό ρόλο παίζει το πώς οι εκπαιδευτικοί ορίζουν τον σχολικό εκφοβισμό
καθώς συνδέεται άμεσα με την ετοιμότητα και την προθυμία τους να παρέμβουν και
να αντιμετωπίσουν τα διάφορα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί
που θεωρούν ως σχολικό εκφοβισμό, περιορισμένο αριθμό συμπεριφορών, είναι
λιγότερο πιθανό να ταχθούν ενάντια σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και είναι
πιθανότερο να επιδείξουν ανεκτικότητα στις συμπεριφορές αυτές (Craig, Henderson
& Murphy, 2000). Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν γενικά τον σχολικό
εκφοβισμό ως ένα σοβαρό ζήτημα, δεν φαίνεται να θεωρούν το ίδιο σοβαρές κάποιες
μορφές έμμεσου σχολικού εκφοβισμού (σχεσιακή και ηλεκτρονική μορφή),
αγνοώντας ότι αποτελούν εκφάνσεις του φαινομένου και μη θεωρώντας την ως
πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν (Hazler et al, 2001; Holt & Keyes,
2004). . Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να παρέμβουν σε
περιστατικά που ταιριάζουν σε αυτό που οι ίδιοι θεωρούν σχολικό εκφοβισμό
(Mishna et al, 2005) καθώς αδυνατούν να αναγνωρίσουν κάποιες συμπεριφορές ως
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σχολικό εκφοβισμό, ειδικά τις πιο έμμεσες μορφές. Σε μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε σε Βρετανούς και Καναδούς εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί
έτειναν να μην περιλαμβάνουν τη σχεσιακή μορφή εκφοβισμού στους ορισμούς τους
καθώς έδιναν βαρύτητα στη σωματική και λεκτική μορφή (Holt & Keyes, 2004).
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να θεωρούν την κοινωνική απομόνωση ως τη
λιγότερο σοβαρή μορφή σχολικού εκφοβισμού (Birkinshaw & Eslea, 1998) παρόλο
που πρόκειται για τη χειρότερη μορφή σύμφωνα με τα θύματα. Σε έρευνα του
Boulton (1997) σχετικά με το τι αντιλαμβάνονται ως σχολικό εκφοβισμό οι
εκπαιδευτικοί το 90% θεωρούσαν τις λεκτικές και σωματικές απειλές και τους
εξαναγκασμούς ως σχολικό εκφοβισμό, ενώ μόνο το 48% θεωρούσε τον αποκλεισμό
από δραστηριότητες ως εκφοβιστική συμπεριφορά. Παρόμοια με τον σχεσιακό
εκφοβισμό, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να υποτιμούν την ηλεκτρονική μορφή
εκφοβισμού, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς , πολλοί από αυτούς ανέφεραν πως δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα
που αφορά το σχολείο (Li, 2008; Boulton, 2013). Ωστόσο όμως, ο αριθμός των
ερευνών που αφορούν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τις απόψεις εκπαιδευτικών
σχετικά με αυτή τη μορφή εκφοβισμού είναι πολύ μικρός ώστε να έχουμε μια σαφή
εικόνα του τι πραγματικά ισχύει.

2.3 Οι μεταβλητές της αποδιδόμενης σοβαρότητας, της
ενσυναίσθησης και της πιθανότητας παρέμβασης
Πολλές έρευνες, οι οποίες μελετούν τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το
σχολικό εκφοβισμό, έχουν επικεντρωθεί σε τρεις συγκεκριμένες μεταβλητές: την
αποδιδόμενη σοβαρότητα, την ενσυναίσθηση και την πιθανότητα παρέμβασης.
Παρακάτω γίνεται περιγραφή της κάθε μιας μεταβλητής ξεχωριστά και των
ερευνητικών δεδομένων που τις αφορούν.
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Αποδιδόμενη σοβαρότητα

Εφαρμόζοντας τη θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς στις απόψεις των
εκπαιδευτικών, οι απόψεις τους σχετικά με το πόσο σοβαρό θέμα είναι ο σχολικός
εκφοβισμός επηρεάζουν την τάση τους να παρέμβουν, καθώς όσο πιο σοβαρή θεωρεί
κάποιος μια συμπεριφορά, τόσο πιο πιθανό είναι να αναλάβει δράση (Boulton,
Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013). Οι εκπαιδευτικοί που δεν θεωρούν το
σχολικό εκφοβισμό ως σοβαρό ζήτημα είναι συνήθως πιο παθητικοί και
αναποτελεσματικοί στο να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές
(Craig, Henderson & Murphy, 2000).
Σύμφωνα με ευρήματα μελετών η σωματική μορφή σχολικού εκφοβισμού θεωρείται
ως η πιο σοβαρή μορφή, ενώ η σχεσιακή ως η λιγότερο σοβαρή μορφή. Πολλοί
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι μη σωματικές μορφές σχολικού εκφοβισμού, όπως ο
κοινωνικός αποκλεισμός, τα πειράγματα και η σχεσιακή επιθετικότητα δεν αποτελούν
τόσο σοβαρές συμπεριφορές και δεν τις αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο που
αντιμετώπιζαν τις πιο φανερές μορφές σχολικού εκφοβισμού (Craig, Henderson &
Murphy, 2000; Stankiewiez, 2007).
Σε έρευνα των Boulton et al. (2013), η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 222
μελλοντικών εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης, ηλικίας 18 έως 54 ετών, και
μελετούσε μεταξύ άλλων την αποδιδόμενη σοβαρότητα σε τέσσερις μορφές σχολικού
εκφοβισμού (σωματική, λεκτική, σχεσιακή, ηλεκτρονική), βρέθηκε ότι θεωρούσαν τη
σωματική μορφή ως την πιο σοβαρή. Στη σχεσιακή μορφή απέδιδαν τη λιγότερη
σοβαρότητα, ενώ η λεκτική και η ηλεκτρονική βρισκόταν κάπου στη μέση. Οι
ερευνητές ερμηνεύουν τα ευρήματα ως εξής: θεωρούν ότι ο σωματικός εκφοβισμός
αποτελεί την πιο εμφανή μορφή και ο σχεσιακός την πιο συγκαλυμμένη, ενώ
κατατάσσουν τη λεκτική και ηλεκτρονική μορφή κάπου στη μέση . Επιπλέον
υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική μορφή αποτελεί μια εκδήλωση λεκτικής
επιθετικότητας με ηλεκτρονικά μέσα.
Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και από τους Bauman & Del Rio (2006), οι
οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα σε 82 μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
απέδιδαν μεγαλύτερη σοβαρότητα στη σωματική μορφή και μικρότερη στη σχεσιακή
μορφή εκφοβισμού, ενώ ο λεκτικός βρισκόταν στη μέση. Παρόμοια σε έρευνα των
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Craig et al (2000) σε 116 εκπαιδευτικούς, αλληλεπιδράσεις που περιλάμβαναν
σωματική επιθετικότητα θεωρούνταν πιο σοβαρές σε σχέση με περιστατικά λεκτικής
επιθετικότητας. Ομοίως, στην έρευνα των Byers, Caltabiano & Caltabiano (2011) σε
62 εκπαιδευτικούς σχετικά με τις στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι σε περιστατικά
εμφανούς και συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί
απέδιδαν μεγαλύτερη σοβαρότητα στον εμφανή σχολικό εκφοβισμό.
Στην έρευνα των Craig, Henderson & Murphy (2000), η οποία πραγματοποιήθηκε σε
750 μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, μελετήθηκε μεταξύ άλλων η αποδιδόμενη
σοβαρότητα σε περιστατικά σωματικού, σχεσιακού, ομοφοβικού και ηλεκτρονικού
εκφοβισμού. Όπως βρέθηκε, η μεγαλύτερη σοβαρότητα αποδόθηκε στα περιστατικά
σωματικού εκφοβισμού ενώ η μικρότερη σοβαρότητα αποδόθηκε στα περιστατικά
ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Ο ομοφοβικός και ο σχεσιακός εκφοβισμός βρίσκονταν
κάπου στη μέση. Η ερμηνεία των ερευνητών για τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι ότι
οι εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν την έκταση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού
με αποτέλεσμα να μη θεωρούν τη σχεσιακή, την ομοφοβική και την ηλεκτρονική
μορφή του ως σοβαρές και προβληματικές συμπεριφορές. Αυτό ίσως έχει να κάνει
και με την έλλειψη εμφανών συνεπειών από αυτές τις μορφές εκφοβισμού.
Τα παραπάνω ευρήματα είναι αρκετά ανησυχητικά, καθώς η σοβαρότητα που
αποδίδει κάποιος σε ένα περιστατικό αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να παρέμβει σε
αυτό. Ως γνωστόν η κάθε μορφή σχολικού εκφοβισμού έχει σοβαρές και πολλές
φορές μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για τα θύματα. Επομένως η μη παρέμβαση
και αντιμετώπιση κάποιων μορφών εκφοβισμού οδηγεί στη διαιώνιση αυτών των
προβλημάτων.

Ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση αποτελεί μια ακόμα σημαντική μεταβλητή και ένα χαρακτηριστικό
που επηρεάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο σχολικό εκφοβισμό. Η
ενσυναίσθηση αποτελεί την ικανότητα ενός ατόμου να «μοιραστεί» τα συναισθήματα
ενός άλλου ατόμου και να δει τα πράγματα μέσα από την οπτική του άλλου (Lamm,
Batson & Decety, 2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενσυναίσθηση συνδέεται με τη
βοηθητική συμπεριφορά (Mehrabian & Epstein, 1972; Batson et al, 1991). Στις
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έρευνες που σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό, ως ενσυναίσθηση θεωρούνται η
συμπάθεια και η υποστήριξη απέναντι στο θύμα (Boulton, Hardcastle, Down, Fowles
& Simmonds, 2013).
Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση
είναι πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία (Craig, Bell &
Leschied, 2011). Όσο μεγαλύτερη η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών απέναντι στα
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού τόσο πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσουν το
περιστατικό με σοβαρότητα και να αναλάβουν πιο ενεργή στάση και να παρέμβουν
για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυτά (Craig, Henderson & Murphy, 2000;
Yoon, 2004; Bauman & Del Rio, 2005; Bauman & Del Rio 2006;Byers, Caltabiano &
Caltabiano, 2011; Craig, Bell & Leschied, 2011; Boulton, Hardcastle, Down, Fowles
& Simmonds, 2013).
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη
ενσυναίσθηση για τα περιστατικά εμφανούς σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με τα
περιστατικά συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού (Yoon & Kerber, 2003; Bauman
& Del Rio, 2005; Bauman & Del Rio 2006;Byers, Caltabiano & Caltabiano, 2011;
Craig, Bell & Leschied, 2011; Boulton, Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds,
2013). Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών ήταν
μεγαλύτερη για τα περιστατικά σωματικής μορφής εκφοβισμού και μικρότερη για τα
περιστατικά σχεσιακής μορφής εκφοβισμού (Yoon & Kerber, 2003; Bauman & Del
Rio, 2005; Boulton, Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013).
Το γεγονός ότι η ενσυναίσθηση συνδέεται με την πιθανότητα να παρέμβει κάποιος
και να αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό βίας είναι αρκετά παρήγορο, καθώς η
ενσυναίσθηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που επιδέχεται βελτίωση μέσα από την
εκπαίδευση. Επομένως, η αύξηση της ενσυναίσθησης θα πρέπει να αποτελεί βασικό
κομμάτι των προγραμμάτων εκπαιδευσης των δασκάλων. Με την εφαρμογή των
κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δασκάλους, τα οποία θα έχουν ως
στόχο μεταξύ άλλων και την αύξηση της ικανότητας ενσυναίθησης, είναι δυνατόν να
κατανοηθούν καλύτερα οι διάφορες μορφές σχολικού εκφοβισμού, να αποδοθεί σε
αυτές μεγαλύτερη σοβαρότητα και να αυξηθούν, από μέρους των εκπαιδευτικών, οι
προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν
ενδεχομένως να αντιμετωπιστούν και οι πιο συγκαλυμμένες μορφές εκφοβισμού,
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όπως η σχεσιακή μορφή και ο κοινωνικός αποκλεισμός που έχουν πολύ σοβαρές
συνέπειες για τα θύματά τους.

Πρόθεση για παρέμβαση

Μια άλλη μεταβλητή, η οποία έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές είναι η
πρόθεση των εκπαιδευτικών για παρέμβαση στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.
Όπως έχει προκύψει από έρευνες οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
σοβαρότητα του περιστατικού και ο βαθμός της ενσυναίσθησης προβλέπουν την
πρόθεσή τους να παρέμβουν στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Αυτό που ισχύει
σε γενικές γραμμές είναι ότι όσο μεγαλύτερη σοβαρότητα αποδίδεται σε ένα
περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και όσο ο βαθμός της ενσυναίσθησης για το θύμα
του συγκεκριμένου περιστατικού τόσο πιθανότερο είναι για τον εκπαιδευτικό να
παρέμβει (Kerber & Yoon, 2004; Bauman, Del Rio, 2005; Bauman, Del Rio, 2006;
Boulton, Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013). Αυτό ισχύει για όλους τους
τύπους των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού (σωματικός, λεκτικός, ομοφοβικός,
σχεσιακός, ηλεκτρονικός). Οι εκπαιδευτικοί που δε θεωρούν τα περιστατικά
σχολικού εκφοβισμού σοβαρά τείνουν να είναι πιο παθητικοί και απρόθυμοι να
παρέμβουν (Craig, Bell & Leschied, 2011).
Αναφορικά με αυτή την παράμετρο έχει επιπλέον προκύψει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι
πιο πιθανό να παρέμβουν σε περιστατικά εμφανούς σχολικού εκφοβισμού σε σχέση
με περιστατικά συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού (Byers, Caltabiano &
Caltabiano, 2011). Όπως προκύπτει από έναν αριθμό μελετών, οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν πιο πρόθυμοι να παρέμβουν σε περιστατικά σωματικού σχολικού
εκφοβισμού, ενώ για τα περιστατικά σχεσιακού σχολικού εκφοβισμού είναι λιγότερο
πιθανό να παρέμβουν (Boulton, Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013)
ακόμα και στην περίπτωση που ήταν οι ίδιοι μάρτυρες του περιστατικού (Craig,
Henderson, Murphy, 2000).
Τα ευρήματα αυτά είναι αρκετά ανησυχητικά καθώς είναι γνωστές οι σοβαρές και
επιζήμιες συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού για τα θύματα (Nishina & Junnoven,
2005). Η έλλειψη παρέμβασης από τη μεριά των εκπαιδευτικών όχι μόνο επιτρέπει
στη βία να συνεχιστεί, αλλά υποδηλώνει ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι αποδεκτός
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και ότι μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται χωρίς τον φόβο των συνεπειών (Boulton,
1997). Επιπλέον, εκτός από το γεγονός ότι ενισχύεται η συμπεριφορά, ενισχύεται και
το αίσθημα της αβοηθησίας από τη μεριά του θύματος.
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3. Στρατηγικές εκπαιδευτικών για
την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο με
σοβαρές σωματικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές συνέπειες για τα θύματά του.
Επομένως κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη παρέμβασης και η χρήση σωστών
στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς.

3.1. Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών
Όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, η παρουσία παρέμβασης στα
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού από την πλευρά των εκπαιδευτικών δεν είναι
συχνή, είναι ακανόνιστη, απρόβλεπτη και ασυνεπής.
Στην έρευνα του Olweus (1993) περισσότεροι από τους μισούς μαθητές που είχαν
δεχθεί σχολικό εκφοβισμό (60%) ανέφεραν ότι οι δάσκαλοί τους επιχείρησαν να
παρέμβουν στα περιστατικά «μία φορά στο τόσο» ή «σχεδόν ποτέ». Από μια άλλες
έρευνες προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν μόνο στο 4% των περιστατικών
σχολικού εκφοβισμού (Cohn & Canter, 2002; Craig & Peppler, 1997).
Μία πιθανή εξήγηση για την απουσία παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι
δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των συμβάντων σχολικού εκφοβισμού ή ότι δεν τα
αναγνωρίζουν και τα μπερδεύουν με άλλες συμπεριφορές (Craig, Henderson &
Murphy, 2000). Επιπλέον, η απουσία παρέμβασης μπορεί να εξηγείται από την
έλλειψη γνώσεων αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης και κατ επέκταση
από την έλλειψη σιγουριάς και αυτοπεποίθησης (Boulton, 1997; Bauman & Del Rio,
2005).
Από έρευνες που έχουν μελετήσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των
εκπαιδευτικών στα επεισόδια σχολικού εκφοβισμού προέκυψε ότι δεν είναι και τόσο
αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Σε έρευνα των
Smith & Shu (2000) το 35% των μαθητών που είχαν υποστεί σχολικό εκφοβισμό, είχε
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αναφέρει το συμβάν στον δάσκαλο. Το 49.7% των δασκάλων δε γνώριζε την ύπαρξη
του περιστατικού και το 9.1% δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει. Στις
περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός παρενέβη μόνο στο 26.6% διακόπηκε η
εκφοβιστική συμπεριφορά και στο 28.7% υπήρξε μείωση της συχνότητας. Το 28.3%
ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε μετά την παρέμβαση, ενώ το 16.4% ανέφερε ότι η
κατάσταση χειροτέρευσε. Από μία άλλη έρευνα προέκυψε ότι από το ποσοστό των
μαθητών που δέχονταν σχολικό εκφοβισμό, μόνο το 28.1% ανέφερε ότι οι
παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών ήταν αποτελεσματικές, το 19.5% ανέφερε ότι ο
εκπαιδευτικός παρενέβη χωρίς κανένα αποτέλεσμα, το 9.5% ανέφερε ότι μετά την
παρέμβαση η κατάσταση χειροτέρευσε και το 8.1 % ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός δεν
έκανε κανενός είδους παρέμβαση για να το σταματήσει (Fekkes, Pijpers, & VerlooveVanhorick, 2005).

3.2.Τρόποι παρέμβασης και στρατηγικές
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να αντιμετωπίσουν τον
σχολικό εκφοβισμό. Άλλοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τιμωρητικές μεθόδους ενώ
άλλοι προτιμούν να κάνουν σοβαρές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους ώστε να
βρεθούν κατάλληλες λύσεις. Μια ακόμα συχνή στρατηγική είναι η επικοινωνία με
τους γονείς, ενώ λιγότερο συχνά γίνεται παραπομπή του θύτη στον διευθυντή ή στον
σχολικό σύμβουλο (Dake, Price, Telljohann & Funk, 2003; Harris & Willoughby,
2003 όπως αναφέρεται σε Bauman, Ribgy, Hoppa, 2008). Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω δεν λείπουν οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που αγνοούν τα συμβάντα
και δεν πραγματοποιούν καμία ενέργεια για την αντιμετώπισή τους. Παρακάτω
αναφέρονται οι κύριες κατευθύνσεις στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό.

Αγνόηση του φαινομένου

Από έρευνα των Stephenson & Smith το 1989 (όπως αναφέρεται σε Whitney &
Smith, 1993) είχε προκύψει ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών
(25%) θεωρούσε ότι το να αγνοήσει τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού αποτελεί
μια βοηθητική πρακτική. Αυτό ίσως είχε να κάνει με την άγνοια της έκτασης του
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φαινομένου και την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις κατάλληλες πρακτικές για την
αντιμετώπιση του φαινομένου. Νεότερες έρευνες ωστόσο δεν υποστηρίζουν το
συγκεκριμένο εύρημα καθώς οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν ήταν πιθανό να
αγνοήσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και δεν ήταν υπέρ της
συγκεκριμένης πρακτικής (Bauman, Rigby & Hoppa; Sairanen & Pfeffer, 2011).
Επιπλέον, από την έρευνα των Bauman, Rigby & Hoppa προέκυψε ότι στα σχολεία
όπου υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό ήταν
λιγότερο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να αγνοήσουν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού σε σχέση με τα σχολεία που δεν ακολουθούσαν ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα.

Η τιμωρητική μέθοδος (The disciplinary method)

Η συγκεκριμένη στρατηγική επικεντρώνεται στον θύτη της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς και αποσκοπεί στη συμμόρφωσή του με την εφαρμογή τιμωρητικών
μεθόδων. Αποτελεί μία στρατηγική που στόχο της έχει να κάνει ξεκάθαρο στον θύτη
ότι κάποιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές και δεν θα μείνουν ατιμώρητες.
Καθώς προκύπτει από τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, πρόκειται για μια ευρέως
διαδεδομένη πρακτική, η οποία συχνά εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς με
στόχο την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.
Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Harris & Willoughby (2003), στην οποία
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 68 εκπαιδευτικούς, προέκυψε ότι η πλειοψηφία
(57%) των εκπαιδευτικών υποστήριζαν αυτόματα την εφαρμογή της πρακτικής της
τιμωρίας του θύτη. Παρομοίως, σε έρευνα των Bauman, Rigby & Hoppa (2008), σε
δείγμα 735 εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων, βρέθηκε ότι η μέθοδος της
τιμωρίας του θύτη ήταν η πιο συχνή στρατηγική που ανέφεραν ότι θα
χρησιμοποιούσαν για να αποτρέψουν τον σχολικό εκφοβισμό.
Σύμφωνα με τον Rigby (2010), περίπου το 75% των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο
επικροτούν την εφαρμογή τιμωριών στον θύτη, ωστόσο όμως δεν υπάρχουν στοιχεία
που να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι αποτελεσματική για την
αποτροπή της συνέχισης του σχολικού εκφοβισμού.
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Καθώς προκύπτει, η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι
αμφίβολη, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη
μέθοδος συνέβαλλε στην αύξηση της υπακοής του θύτη (American Psychologist,
2008). Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Skiba (2000) σχετικά με την εφαρμογή της
τιμωρητικής μεθόδου ή αλλιώς της μεθόδου μηδενικής ανοχής (zero tolerance
approach) για την αποτροπή της σχολικής βίας και των ναρκωτικών υπάρχουν
ελάχιστες έρευνες για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Ο ίδιος
θεωρεί άδικη την εφαρμογή τιμωριών σε πολλές περιπτώσεις και αμφισβητεί την
ύπαρξη θετικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου.
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν οι αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής της
πρακτικής αυτής. Πολλές φορές με την εφαρμογή της τιμωρητικής μεθόδου δεν
επιτυγχάνεται η υπακοή και η συμμόρφωση, αλλά αντιθέτως εντείνεται η ανυπακοή
και η ανεπιθύμητη συμπεριφορά και κατ’ επέκταση η αναστάτωση στο σχολείο
(Gottredson, 1989; Shores, Gunter & Jack, 1993, όπως αναφέρονται σε Skiba, 2000).
Επιπλέον, έρευνες έχουν αποδείξει την ύπαρξη ψυχολογικών προβλημάτων (έντονο
άγχος) που προκύπτουν από την εφαρμογή αυστηρών τιμωρητικών μεθόδων (Hyman
& Perone, 1998 όπως αναφέρεται από Skiba, 2000). Από άλλες έρευνες προκύπτει ότι
η εφαρμογή αυτών των μεθόδων μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε σταμάτημα
του σχολείου ή σε αδυναμία έγκαιρης αποφοίτησης (Bowditch, 1993, ;όπως
αναφέρεται σε American Psychologist, 2008).

Ενασχόληση κυρίως με τον θύτη/τους θύτες

Οι στρατηγικές που έγκεινται σε αυτή την κατηγορία αφορούν την ενασχόληση κατά
κύριο λόγο με τον θύτη, αλλά αυτή τη φορά η παρέμβαση έχει μη τιμωρητικό
χαρακτήρα. H μέθοδος της μοιρασμένης ανησυχίας (shared concern approach)
(Pikas, 2002) και η μέθοδος no blame (no blame approach) (Maines & Robinson,
1994) αποτελούν μεθόδους που επικεντρώνονται κυρίως στον θύτη.
Η μέθοδος μοιρασμένης ανησυχίας περιλαμβάνει όλα τα άτομα που εμπλέκονται σε
ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού :τους θύτες και τα θύματα και αποσκοπεί στο
να βρεθεί μια αποδεκτή λύση στην προβληματική κατάσταση. Η εφαρμογή της
μεθόδου ξεκινάει με τον εντοπισμό μιας εκφοβιστικής συμπεριφοράς και
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περιλαμβάνει στάδια, τα οποία αφορούν συνεντεύξεις και συναντήσεις με τους
πιθανούς θύτες και τα θύματα. Κατά τις συνεντεύξεις με τους θύτες ο συνεντευκτής
μοιράζεται την ανησυχία του για την κατάσταση του ατόμου που έχει δεχθεί τον
εκφοβισμό με τον κάθε πιθανό θύτη δίνοντας έμφαση στην κακή ψυχολογική
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται και στη συνέχεια ερωτάται εάν γνωρίζει κάτι για τη
συγκεκριμένη κατάσταση και του ζητείται να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της
κατάστασης. Οι συνεντεύξεις με το θύτη είναι σημαντικό να μην έχουν ανακριτικό
χαρακτήρα και να μη νιώσει ο θύτης ότι κατηγορείται. Οι συνεντεύξεις με το θύμα
έχουν κατά κύριο λόγο υποστηρικτικό χαρακτήρα, και ο συνεντευκτής εκφράζει την
ανησυχία του, τη συμπάθειά του και την υποστήριξή του στο θύμα. Επιπλέον
πραγματοποιείται συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων για την οριστική επίλυση του
ζητήματος.
Παρομοίως, στη μέθοδο No blame πραγματοποιείται αρχικά συνάντηση και
συζήτηση με το θύμα σχετικά με τα συναισθήματά του και όχι σχετικά με το
συγκεκριμένο περιστατικό. Στη συνέχεια πραγματοποιείται συνάντηση με τους θύτες
και τους παρευρισκόμενους, όπου ενημερώνονται για το πώς νιώθει το θύμα σχετικά
με τα περιστατικά και συζητούνται οι λεπτομέρειές τους χωρίς όμως να υπάρχουν
κατηγορίες και απόδοση ευθυνών. Έπειτα, το κάθε μέλος της ομάδας προτείνει από
μία λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και μία εβδομάδα μετά
επανεξετάζεται το ζήτημα.
Η μέθοδος μοιρασμένης ανησυχίας αποτέλεσε κομμάτι διαφόρων προγραμμάτων
που είχαν ως στόχο την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, κυρίως σε Ευρώπη
και Αυστραλία. Τα προγράμματα αυτά σημείωσαν επιτυχία στη μείωση των
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Ο Rigby (2009) αναφέρει συγκεντρωτικά
έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης στρατηγικής.
Ο ίδιος αναφέρει την έρευνα των Smith & Sharp (1994), από την οποία προέκυψε ότι
τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού μειώθηκαν σε συχνότητα και σοβαρότητα στις
3 από τις 4 περιπτώσεις μαθητών όπου εφαρμόστηκαν, την έρευνα του Duncan
(1996) όπου σημειώθηκε μείωση στις 34 από τις 38 περιπτώσεις σχολικού
εκφοβισμού, την έρευνα της Smith (2001) σε 155 σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί
δήλωσαν ευχαριστημένοι από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου και τέλος
αναφορές από τις οποίες προέκυψε ότι η μέθοδος μοιρασμένης ανησυχίας είχε 85-
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100% επιτυχία στις μεγαλύτερες τάξεις τους δημοτικού και στις τάξεις του γυμνασίου
(Griffiths, 2001).
Η μέθοδος no blame είχε επίσης υψηλά ποσοστά επιτυχίας όπως προκύπτει από μια
σειρά μελετών των Maines & Robinson (1994). Μέσα από συνεντεύξεις
εκπαιδευτικών σε έρευνα του 1992 προέκυψε ότι η εφαρμογή της μεθόδου ήταν
επιτυχημένη σε 8/8 περιπτώσεις στο δημοτικό σχολείο, σε 47/49 περιπτώσεις στο
γυμνάσιο και σε 2/2 περιπτώσεις σε ανώτερες βαθμίδες. Από έρευνα του 1993-1994
σε 7 σχολεία προέκυψε ότι οι μαθητές βρήκαν τη μέθοδο εύκολη και βοηθητική.
Τέλος, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1992 σε 11 σχολεία, όλα περιέγραψαν
με θετικό τρόπο τη συγκεκριμένη μέθοδο (πολύ καλή, θετική, απίστευτα
επιτυχημένη, πολύ αποτελεσματική, πολύ χρήσιμη).
Οι μέθοδοι που περιγράφονται παραπάνω αποτελούν αποτελεσματικές πρακτικές για
την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, ωστόσο απαιτούν αρκετό χρόνο για την
προετοιμασία και την εκπαίδευση των ατόμων που θα αναλάβουν να την
εφαρμόσουν, καθώς επίσης και για την ίδια την εφαρμογή. Επιπλέον, απαιτείται το
σχολικό περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου, ώστε
να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ενασχόληση με το θύμα

Οι στρατηγικές στις οποίες υπάρχει ενασχόληση με το θύμα έχουν να κάνουν κατά
κύριο λόγο με την ενδυνάμωσή του. Κύριος σκοπός των εν λόγω πρακτικών είναι να
αποκτήσει το θύμα αυτοπεποίθηση και δυναμισμό ώστε να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει μόνο του τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού χωρίς την παρέμβαση
τρίτων. Εάν το θύμα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τότε ο
θύτης δε χρειάζεται να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το σχολείο (Rigby).
Υπάρχουν δύο ειδών προγράμματα, τα οποία επικεντρώνονται στα θύματα: αυτά που
έχουν ως στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς του θύματος και αυτά που
αποσκοπούν στην εκμάθηση κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να
αποφευχθεί η χρόνια θυματοποίηση (Rigby, 2004).
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Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την αύξηση της αυτοπεποίθησης
επικεντρώνονται στο να μάθει το θύμα να αντιδρά με έναν λιγότερο παθητικό τρόπο
απέναντι στους θύτες. Από αξιολόγηση ενός τέτοιου προγράμματος προέκυψε ότι
υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση στην αυτοπεποίθηση και στην επίδειξη
δυναμικών συμπεριφορών των θυμάτων μετά την εφαρμογή του προγράμματος
καθώς επίσης και μείωση στις αναφορές θυματοποίησης (Tonge, 1992, όπως
αναφέρεται σε Fox & Boulton, 2003).
Τα προγράμματα που αποσκοπούν στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, έχουν ως
στόχο μέσω των συγκεκριμένων δεξιοτήτων να κάνουν το θύμα λιγότερο προφανή
στόχο εκφοβιστικών επιθέσεων. Τα ευρήματα για την αποτελεσματικότητα των
συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι αντιφατικά. Άλλα προγράμματα είχαν ως
αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής και της αυτοπεποίθησης και τη
μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους μέσω της εκμάθησης κοινωνικών
δεξιοτήτων και στρατηγικών αντιμετώπισης (DeRosier & Marcus, 2005), ενώ άλλα
προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τεχνικές όπως η επίλυση προβλημάτων,
τεχνικές χαλάρωσης και θετικής σκέψης δεν φαίνεται να επέφεραν αλλαγές (Fox &
Boulton, 2003).

Αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους

Η συγκεκριμένη κατηγορία στρατηγικών αφορά την αναζήτηση βοήθειας από άλλα
ενήλικά άτομα για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Τα άτομα από τα
οποία είναι δυνατόν μα ζητήσουν βοήθεια οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι οι γονείς
των εμπλεκόμενων στον σχολικό εκφοβισμό, ο διευθυντής του σχολείου, άλλοι
εκπαιδευτικοί από τον σύλλογο του σχολείου και ο σχολικός σύμβουλος.
Η συμπερίληψη άλλων ενήλικων ατόμων για την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των περισσότερων επιτυχημένων
προγραμμάτων για το Bullying (Power-Elliott & Harris, 2012). Η σημασία της
συμμετοχής άλλων ενηλίκων όπως οι γονείς, οι διευθυντές, οι δάσκαλοι και οι
σύμβουλοι στην επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου, έχει υπογραμμιστεί από έναν
αριθμό μελετών (Eslea & Smith, 2000; Koivisto, 2004; Bauman, 2008; Craig et al,
2000).
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Η αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους φαίνεται να αποτελεί μια αρκετά
διαδεδομένη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση
των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Στην έρευνα των Bauman, Rigby & Hoppa
(2008) μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τη
συγκεκριμένη στρατηγική αρκετά συχνά, ενώ από την έρευνα των Sairanen &
Pfeffer (2011) προέκυψε ότι η συμπερίληψη ενηλίκων στη διαδικασία αντιμετώπισης
αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη στρατηγική μετά την τιμωρητική μέθοδο. Από
την έρευνα των Bauman, Rigby & Hoppa (2008) επίσης προέκυψε ότι στα σχολεία
που ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη τακτική για την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί ήταν πιο πιθανό να συμπεριλάβουν άλλους ενηλίκους
στη διαδικασία.
Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο σχολικός
εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί χωρίς
την παρέμβαση των ενηλίκων. Ωστόσο όμως αυτή η παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται
με συνέπεια και μετά από κατάλληλη εκπαίδευση των ενηλίκων αυτών ώστε να
επιφέρει τα επιθυμητά και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .
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4. Η επίδραση των εμπειριών της
παιδικής ηλικίας στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας
Η προσωπικότητα αποτελεί το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών
χαρακτηριστικών καθώς επίσης και των τρόπων συμπεριφοράς. Το σύνολο των
παραπάνω στοιχείων διαφοροποιεί τον κάθε άνθρωπο από τους υπόλοιπους. Οι
απόψεις και οι στάσεις μας απέναντι σε διάφορα θέματα, ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις και επιλύουμε διάφορα ζητήματα, ο τρόπος
που συμπεριφερόμαστε, αισθανόμαστε και δρούμε αποτελούν στοιχεία της
προσωπικότητάς μας.
Ένας σημαντικός αριθμός θεωριών υποστηρίζει ότι οι πρώιμες εμπειρίες της παιδικής
ηλικίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας στη
μετέπειτα ζωή. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές οι αποφάσεις μας, ο τρόπος που
σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε στην ενήλικη ζωή καθορίζεται σε σημαντικό
βαθμό από τα βιώματά μας κατά την παιδική ηλικία.

4.1.Η θεωρία του Freud
Ο Freud ήταν ο πρώτος που έδωσε σημασία στις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Ο
ίδιος υποστηρίζει ότι τα γεγονότα που βιώνουμε στην παιδική μας ηλικία έχουν
αντίκτυπο στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως ενήλικα άτομα. Επιπλέον,
υποστήριζε ότι οι σκέψεις και οι αποφάσεις των ανθρώπων στην ενήλικη ζωή δεν
προέρχονται από την ελεύθερη βούληση, αλλά αποτελούν απόρροια των εμπειριών
της παιδικής ηλικίας και είναι αποτέλεσμα μιας αλυσίδας αιτιολογικά συνδεδεμένων
φαινομένων. Επίσης, έκανε λόγο για τα ψυχοσεξουαλικά στάδια της ανάπτυξης,
καθένα από τα οποία σχετίζεται με μια περιοχή του σώματος όπου συγκεντρώνονται
οι ορμές και η ευχαρίστηση. Σε κάθε στάδιο το άτομο καλείται να επιλύσει τη
σύγκρουση μεταξύ σεξουαλικών ορμών και κοινωνικών απαιτήσεων. Ο τρόπος
επίλυσης αυτών των συγκρούσεων ή η αποτυχία επίλυσής τους και η μη ολοκλήρωση
των επιμέρους σταδίων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
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προσωπικότητας του ατόμου. Περιληπτικά, τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης
έχουν ως εξής:


Στοματικό στάδιο (0-1ος χρόνος). Στο στάδιο αυτό, το παιδί αντλεί
ευχαρίστηση από την περιοχή του στόματος μέσω του θηλασμού. Εάν το
συγκεκριμένο στάδιο δεν ολοκληρωθεί σωστά, το άτομο στην ενήλικη ζωή
παρουσιάζει παθητική και εξαρτημένη στάση και είναι επιρρεπές στις
εξαρτήσεις.



Πρωκτικό στάδιο (2ος -3ο χρόνο). Σε αυτό το στάδιο, το παιδί αποκτά έλεγχο
των σφιγκτήρων και αντλεί ευχαρίστηση από την περιοχή του πρωκτού. Η
καθήλωση στο συγκεκριμένο στάδιο σχετίζεται με χαρακτηριστικά όπως η
υπερβολική τακτικότητα και η μανία με την καθαριότητα ή αντίθετα με την
ακαταστασία και την ανοργανωσιά.



Φαλλικό στάδιο (3ος- 6ος χρόνος). Η ευχαρίστηση στο συγκεκριμένο στάδιο
προέρχεται από την περιοχή των γεννητικών οργάνων και κάνουν την
εμφάνισή τους το οιδιπόδειο σύμπλεγμα στα αγόρια και το σύμπλεγμα της
Ηλέκτρας στα κορίτσια. Τα παιδιά νιώθουν ερωτική επιθυμία για τον γονιό
του αντίθετου φύλου και εχθρότητα για τον γονιό του ίδιου φύλου. Η υγιής
επίλυση των συμπλεγμάτων σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι δεν μπορεί να
κατακτήσει τον γονιό του αντίθετου φύλου και την ταύτιση με τον γονιό του
ίδιου φύλου. Η μη επίλυση των συμπλεγμάτων και η μη ολοκλήρωση του
φαλλικού σταδίου μπορεί να οδηγήσει σε θέματα εξουσίας, ομοφυλοφιλία ή
κατάρριψη των παραδοσιακών ρόλων του κάθε φύλου. Οι γυναίκες μπορεί να
επιδείξουν αυταρχική ή σαγηνευτική συμπεριφορά ή αντίθετα να ιδιαιτέρως
υποτακτική συμπεριφορά, ενώ οι άντρες μπορεί να είναι υπερβολικά
επιθετικοί, φιλόδοξοι και ματαιόδοξοι.



Λανθάνουσα περίοδος (6ος-11ο χρόνο). Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι
ορμές είναι στο περιθώριο και το παιδί ασχολείται με τις κοινωνικές αξίες.



Γεννητικό στάδιο. Οι σεξουαλικές ορμές επανεμφανίζονται . Εάν έχει υπάρξει
επιτυχής ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων οδηγεί στη σύναψη
σχέσεων, τη σεξουαλική ωρίμανση και την προετοιμασία για απογόνους.
Διαφορετικά, το άτομο συνεχίζει να παλεύει αδυνατώντας να κατακτήσει τη
σεξουαλική ωριμότητα.
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4.2.Η θεωρία του δεσμού/ της προσκόλλησης
Στη θεωρία του δεσμού υπογραμμίζεται η σημασία των εμπειριών και των
σχέσεων της παιδικής ηλικίας για την μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου. Ο Bowlby
έκανε λόγο για τον δεσμό του βρέφους με το βασικό άτομο που το φροντίζει.
Πρόκειται για μια συνεχή συναισθηματική σύνδεση, η οποία τροφοδοτεί την
επιθυμία για διαρκή επικοινωνία των εμπλεκόμενων ατόμων καθώς επίσης και τη
δυσφορία κατά τον αποχωρισμό τους.
Η Ainsworth διαχώρισε τους τύπους προσκόλλησης όπως προκύπτουν από την
αλληλεπίδραση του παιδιού με τους γονείς του και από τον τρόπο με τον οποίο οι
ίδιοι ανταποκρίνονται στις συμπεριφορές και τις ανάγκες του παιδιού. Η
ασφάλεια που αντλεί το βρέφος από τις αλληλεπιδράσεις επηρεάζει τον βαθμό
εμπιστοσύνης προς τον εαυτό του και τους άλλους. Η ίδια διέκρινε τους εξής
τύπους προσκόλλησης:


Την ασφαλή προσκόλληση- Οι γονείς ανταποκρίνονται άμεσα στις
ανάγκες του παιδιού.



Την αγχώδη-αποφευκτική προσκόλληση- Οι γονείς δεν ανταποκρίνονται
άμεσα στις ανάγκες του παιδιού, είναι επικριτικοί και αντιδρούν με θυμό ή
τιμωρία όταν τα παιδιά τους εκφράζουν έντονα συναισθήματα.



Την αγχώδη-αμφιθυμική προσκόλληση- Οι γονείς είναι ασταθείς και η
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του βρέφους είναι απρόβλεπτες.

Το είδος της προσκόλλησης φαίνεται να έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις στη ζωή
του ατόμου και διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο την προσωπικότητά του. Τα
βρέφη με ασφαλή προσκόλληση έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα στις δυσκολίες, περισσότερη αυτοπεποίθηση, πιο καλές
διαπροσωπικές σχέσεις και πιο αισιόδοξη στάση. Αντίθετα το άτομο με αγχώδη
αποφευκτική προσκόλληση στη μετέπειτα ζωή τους δυσκολεύεται να εμπιστευτεί
τους άλλους, δεν ανοίγεται εύκολα, αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές, είναι
αποστασιοποιημένο, δεν προσφέρει και δεν δέχεται υποστήριξη από τους άλλους και
νιώθει συνεχώς έναν ασυνείδητο θυμό. Τέλος, τα άτομα με αγχώδη-αμφιθυμικό τύπο
προσκόλλησης στην ενήλικη ζωή τους παρουσιάζουν την ανάγκη να ελέγχουν, φόβο
εγκατάλειψης, αποζητούν την προσοχή, εκφράζουν συναισθήματα με υπερβολικό
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τρόπο, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους άλλους και
κυριαρχικότητα στη σχέση.

4.3.Η θεωρία του Erikson
Ο Erikson κάνει λόγο για την επίδραση της κοινωνικής εμπειρίας στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας. Βασικό στοιχείο της θεωρίας του αποτελεί η ανάπτυξη της
ταυτότητας του εγώ, η οποία αποτελεί τη συνειδητή αίσθηση του εαυτού μας και
αφορά τις απόψεις και τα ιδανικά που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Η
ταυτότητα του εγώ διαρκώς αλλάζει και αναπτύσσεται μέσω των εμπειριών που
προκύπτουν από την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους γύρω.
Ο ίδιος περιέγραψε 8 στάδια, σε καθένα από τα οποία το άτομο προσπαθεί να γίνει
ικανό σε έναν τομέα. Ανάλογα με τη σωστή ή λάθος διαχείριση του κάθε σταδίου το
άτομο βιώνει ένα συναίσθημα κυριαρχίας ή ανεπάρκειας. Σε κάθε στάδιο το άτομο
βιώνει μια διαφορετική σύγκρουση, η οποία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης αυτής της σύγκρουσης το
άτομο επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει να κατακτήσει μια ψυχολογική ποιότητα.
Τα 4 πρώτα στάδια αφορούν την παιδική ηλικία και έχουν ως εξής:


1ο στάδιο: Εμπιστοσύνη-Δυσπιστία (γέννηση-2 ετών). Στο συγκεκριμένο
στάδιο το βρέφος εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους γονείς του. Εάν οι
σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες του καλύπτονται από αυτούς, το
άτομο επιτυγχάνει να αναπτύξει το αίσθημα της εμπιστοσύνης προς τους γύρω
του. Σε αντίθετη περίπτωση όπου οι ανάγκες αυτές παραμελούνται
αναπτύσσεται το συναίσθημα της δυσπιστίας, της καχυποψίας και της
ανασφάλειας προς τον εαυτό του και προς τους άλλους.



2ο στάδιο: Αυτονομία- Αμφιβολία/Ντροπή. Σε αυτή τη φάση το παιδί είναι σε
θέση να συντονίζει και να ασκεί έλεγχο στο σώμα του. Εάν αναγνωριστεί από
το περιβάλλον η ανάγκη του παιδιού να ενεργεί με τον δικό του τρόπο, νιώθει
ότι ελέγχει τον εαυτό του και αποκτά αυτονομία, δυνατότητα λήψης
αποφάσεων και αυτοέλεγχο. Αντίθετα εάν αντιμετωπίζεται
υπερπροστατευτικά από το περιβάλλον του αναπτύσσεται το αίσθημα της
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ντροπής και της αμφιβολίας για τον εαυτό του και αμφισβητεί τις ικανότητές
του.


Στάδιο 3ο : Πρωτοβουλία-ενοχή. Σε αυτό το στάδιο οι δραστηριότητες με τις
οποίες ενασχολείται το παιδί προκύπτουν από τη δική του πρωτοβουλία. Εάν
το περιβάλλον είναι ενθαρρυντικό, τότε καλλιεργείται το αίσθημα της
πρωτοβουλίας. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το περιβάλλον είναι
επικριτικό τότε δημιουργείται το αίσθημα της ενοχής απέναντι στην
πρωτοβουλία.



Στάδιο 4ο: Παραγωγιτότητα-Ανεπάρκεια. Το στάδιο αυτό συμπίπτει με την
είσοδο του παιδιού στο σχολείο όπου αποκτά γνώσεις και ικανότητες και
νιώθει περηφάνια για τα επιτεύγματά του. Εάν το περιβάλλον ενθαρρύνει τις
προσπάθειες και τις ικανότητες του παιδιού, τότε αυτό νιώθει ικανό, πιστεύει
στις δυνατότητές του και γίνεται εργατικό. Στην περίπτωση που το
περιβάλλον είναι αποθαρρυντικό τότε αναπτύσσεται το αίσθημα της
ανεπάρκειας και της κατωτερότητας.

Η συγκεκριμένη θεωρία αναγνωρίζει την σημασία των εμπειριών που προέρχονται
από την αλληλεπίδραση του παιδιού με το κοινωνικό του περιβάλλον στη
διαμόρφωση των στοιχείων της προσωπικότητάς του.

4.4. Η θεωρία του Adler
Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης θεωρίας είναι η έμφυτη κοινωνικότητα που
χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Ο Adler ήταν ο πρώτος που τόνισε την επίδραση των
κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου.
Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα άτομα ήδη από τη βρεφική τους ηλικία λόγω της
εξάρτησής τους από τους γονείς αναπτύσσουν ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, το οποίο
στη συνέχεια μπορεί να συντηρείται από τα αποθαρρυντικά ή μειωτικά μηνύματα που
λαμβάνουν από τους γονείς. Τόσο η αδιαφορία και η απόρριψη όσο η υπερπροστασία
και το παραχάιδεμα από τους γονείς οδηγούν σε έλλειψη αυτοπεποίθησης,
ανασφάλεια, εξάρτηση και εσωτερική σύγχυση. Έτσι σύμφωνα με τον Adler η
ανθρώπινη συμπεριφορά καθοδηγείται από την προσπάθεια υπερνίκησης του
αισθήματος κατωτερότητας. Τα άτομο για να καταφέρει να υπερνικήσει την
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κατωτερότητά του υιοθετεί ένα πλάνο ζωής, το οποίο σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται
από τις πεποιθήσεις που έχει για τον εαυτό του όπως προέκυψε από τα μηνύματα που
είχε δεχθεί από τα μηνύματα που έλαβε από τα σημαντικά άτομα του περίγυρού του
κατά την παιδική του ηλικία.
Ο Adler διέκρινε 4 τύπους προσωπικότητας ανάλογα με τον τρόπο δραστηριοποίησης
και τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων:


Ο αρχομανής, ο οποίος είναι δραστήριος αλλά με την αρνητική έννοια. Είναι
πιθανό να παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά και είναι επιρρεπής στις
εξαρτήσεις.



Ο παρασιτικός, ο οποίος εξαρτάται από τους άλλους και προσκολλάται σε
αυτός ούτως ώστε να επιλύσει τα προβλήματά του.



Ο αποφεύγων, ο οποίος φοβάται την αποτυχία, στερείται στόχων και
παρουσιάζει ελάχιστη δραστηριοποίηση.



Ο κοινωνικά χρήσιμος, ο οποίος παρουσιάζει ωριμότητα και ειλικρινές
ενδιαφέρον για τον κόσμο.

4.5.Η θεωρία των σχημάτων
O Young με τη θεωρία των σχημάτων συνέδεσε τις αρνητικές εμπειρίες της παιδικής
ηλικίας και τα πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα με την περαιτέρω διαμόρφωση
της προσωπικότητας καθώς επίσης και την εκδήλωση διαταραχών στην ενήλικη ζωή.
Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία οι αρνητικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας οδηγούν
στην ανάπτυξη των πρώιμων δυσπροσαρμοστικών σχημάτων (Young et al., 2008). Οι
αρνητικές αυτές εμπειρίες σχετίζονται με τη μη εκπλήρωση των βασικών
συναισθηματικών αναγκών του παιδιού, οι οποίες έχουν ως εξής:


Ανάγκη για ασφαλή προσκόλληση σε άλλα πρόσωπα (ασφάλεια,
σταθερότητα, αποδοχή)



Ανάγκη για αυτονομία, επάρκεια, αίσθηση ταυτότητας



Ανάγκη για ελευθερία έκφρασης αναγκών και συναισθημάτων



Ανάγκη για αυθορμητισμό και παιχνίδι



Ανάγκη για ρεαλιστικά όρια και αυτοέλεγχο
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(Young, 2008)
Όταν οι συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού δεν καλύπτονται από τους γύρω του,
τότε διαμορφώνονται κάποια σχήματα που οδηγούν σε μη υγιή μοτίβα (Young, 2008)
και επιδρούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου, στον τρόπο που
αντιλαμβάνεται και βιώνει τον κόσμο καθώς επίσης και εσωτερικές διαδικασίες, όπως
συναισθήματα, σκέψεις και αναμνήσεις (Jesinoski, 2010). Ο ορισμός του Young
(2008) για το πρώιμο δυσπροσαρμοστικό σχήμα έχει ως εξής:


Είναι ένα ευρύ διάχυτο μοτίβο



Αποτελείται από αναμνήσεις, συναισθήματα, σκέψεις και σωματικές
αισθήσεις



Αφορά ένα άτομο και τη σχέση του με τους άλλους



Δημιουργήθηκε κατά την παιδική ηλικία ή την εφηβεία κάποιου



Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του



Είναι δυσπροσαρμοστικό σε σημαντικό βαθμό

Τα σχήματα που διαμορφώθηκαν κατά την παιδική ηλικία πυροδοτούνται ξανά κατά
την ενήλικη ζωή από γεγονότα, τα οποία είναι παρόμοια με τις αρνητικές εμπειρίες
της παιδικής ηλικίας. Όταν πυροδοτηθούν το άτομο βιώνει έντονα αρνητικά
συναισθήματα. Παρόλο που τα σχήματα είναι επίπονα, αποτελούν κάτι γνωστό και
οικείο για το άτομο και για αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι έλκονται από γεγονότα που
πυροδοτούν τα σχήματα. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς σκέφτεται,
αισθάνεται, νιώθει και δρα το άτομο και το οδηγεί στο να τα επαναλαμβάνει ακούσια
στην ενήλικη ζωή του.
Η δημιουργία των δυσπροσαρμοστικών σχημάτων μπορεί να προκύψει από μια
δραματική κατάσταση που βιώνει το παιδί κατά την παιδική ηλικία συνήθως με έναν
γονέα. Οι συνομήλικοι, το σχολείο, και άλλα κοινωνικά πλαίσια αποκτούν
αυξανόμενη σημασία καθώς το άτομο ωριμάζει και μπορεί να οδηγήσουν στη
δημιουργία σχημάτων. Υπάρχουν τέσσερα είδη πρώιμων εμπειριών που μπορεί να
οδηγήσουν στη δημιουργία σχημάτων:


Η τοξική ματαίωση των αναγκών (toxic frustration of needs). Εμφανίζεται
όταν το παιδί βιώνει πολύ λίγο από ένα αγαθό.



Τραύμα ή θυματοποίηση. Εμφανίζεται όταν το παιδί θυματοποιείται.
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Όταν το παιδί λαμβάνει πολύ μεγάλη ποσότητα από ένα αγαθό.



Η επιλεκτική εσωτερίκευση/ταύτιση με τους σημαντικούς άλλους. Το παιδί
ταυτίζεται και εσωτερικεύει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και
τις συμπεριφορές των γονιών του επιλεκτικά. Για την ταύτιση και την
εσωτερίκευση παίζουν ρόλο τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία του παιδιού.

Σε γενικές γραμμές στη δημιουργία των σχημάτων παίζουν σημαντικό ρόλο τα
χαρακτηρολογικά στοιχεία του κάθε παιδιού. Αυτά σε συνδυασμό με τις επώδυνες
εμπειρίες που βιώνει το άτομο οδηγούν στον σχηματισμό των πρώιμων
δυσλειτουργικών σχημάτων.
Υπάρχουν τέσσερις ευρείες κατηγορίες σχημάτων, οι οποίες αποτελούνται από
επιμέρους σχήματα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πεδία των σχημάτων και τα
επιμέρους σχήματα.
Αποσύνδεση και απόρριψη. Τα άτομα αδυνατούν να δημιουργήσουν ασφαλείς και
ικανοποιητικούς δεσμούς με τους άλλους. Πιστεύουν ότι οι ανάγκες τους για
προστασία, ασφάλεια, σταθερότητα, κατανόηση και αποδοχή δεν μπορούν να
καλυφθούν. Τα οικογενειακά περιβάλλοντα από τα οποία προέρχονται αυτά τα άτομα
είναι συνήθως κρύα, απορριπτικά, απρόβλεπτα, τα συναισθήματα δεν εκφράζονται
και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει κακοποίηση. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν τα παρακάτω σχήματα:


Εγκατάλειψη/Αστάθεια (Abandonment/Instability). Πρόκειται για την
αντίληψη της αστάθειας της σχέσης του ατόμου με τους σημαντικούς άλλους.
Τα άτομα που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο σχήμα πιστεύουν ότι οι
σημαντικοί άνθρωποι της ζωής τους δεν θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν
επειδή είναι συναισθηματικά απρόβλεπτοι και ασυνεπείς, θα πεθάνουν ή θα
εγκαταλείψουν το άτομο για κάποιον καλύτερο.



Καχυποψία/ Κακοποίηση (Mistrust/Abuse). Τα άτομα που παρουσιάζουν το
συγκεκριμένο σχήμα πιστεύουν πως οι άλλοι θα τα χρησιμοποιήσουν με
ιδιοτέλεια, ότι θα τα κακοποιήσουν, θα τα εξευτελίσουν, θα τους πουν ψέματα
και θα τα εξαπατήσουν.



Συναισθηματική Στέρηση (Emotional Deprivation). Πρόκειται για την
προσδοκία του ατόμου ότι η επιθυμία του για συναισθηματική σύνδεση δεν θα
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εκπληρωθεί. Υπάρχουν τρεις τύποι συναισθηματικής στέρησης (1)Στέρηση
φροντίδας: απουσία ζεστασιάς, τρυφερότητας, συντροφικότητας (2)Στέρηση
ενσυναίσθησης: απουσία κατανόησης (3)Στέρηση προστασίας: απουσία
δύναμης και καθοδήγησης από τους άλλους.


Ελαττωματικότητα (Μειονεκτικότητα)/Ντροπή (Defectiveness/Shame).
Αφορά την αίσθηση του ατόμου ότι είναι ελαττωματικό, κακό, κατώτερο ή
ανάξιο και ότι δεν θα είναι αγαπητό στους άλλους αν εκτεθεί. Το άτομο
μπορεί να είναι υπερευαίσθητο στην κριτική, να νιώθει ανασφαλές και να
συγκρίνεται με άλλα άτομα ή να αισθάνεται ντροπή για τα ελαττώματα που
θεωρεί ότι έχει. Τα ελαττώματα αυτά μπορεί να είναι ιδιωτικά (εγωισμός,
εκρήξεις θυμού, ανεπίτρεπτες σεξουαλικές επιθυμίες) ή δημόσια (μη
ελκυστική εμφάνιση, αμηχανία σε κοινωνικές περιστάσεις).



Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση (Social Isolation/Alienation). Το άτομο
αισθάνεται ότι είναι διαφορετικό από τους άλλους και ότι δεν ταιριάζει και
δεν ανήκει σε καμία ομάδα.

Ανεπαρκής Αυτονομία και Επίδοση (Impaired Autonomy and Performance)
Οι προσδοκίες του ατόμου για τον εαυτό του και το περιβάλλον έρχονται σε
σύγκρουση με τις πεποιθήσεις για τον εαυτό αναφορικά με την ικανότητα του ατόμου
να διαφοροποιείται, να επιβιώνει, να λειτουργεί ανεξάρτητα και να επιτυγχάνει. Το
τυπικό οικογενειακό περιβάλλον υπονομεύει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, είναι
υπερπροστατευτικό ή αποτυγχάνει στην ενίσχυση του παιδιού έξω από την
οικογένεια. Στην συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τα παρακάτω σχήματα:


Εξάρτηση/Ανικανότητα (Dependance/Incompetence). Το άτομο έχει την
πεποίθηση ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τις καθημερινές του υποχρεώσεις με
αποτελεσματικό τρόπο χωρίς να ζητήσει βοήθεια από άλλα άτομα.



Ευαλωτότητα σε βλάβη ή ασθένεια (Vulnerability to harm or Illness). Το
άτομο φοβάται σε υπερβολικό βαθμό ότι ανά πάσα στιγμή θα συμβεί μια
μεγάλη καταστροφή, την οποία δεν θα είναι σε θέση να αποτρέψει. Η
καταστροφή μπορεί να είναι α)Ιατρική (καρδιακή προσβολή, AIDS)
β)Συναισθηματική (φόβος ότι θα τρελαθεί) γ)Εξωτερική καταστροφή
(σεισμός, αεροπορικό δυστύχημα, επίθεση από κακοποιούς).
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Υπερεμπλοκή/Μη ανεπτυγμένος εαυτός (Enmeshment/Undeveloped Self).
Υπέρμετρη συναισθηματική εμπλοκή και εγγύτητα με ένα ή περισσότερα
σημαντικά πρόσωπα σε βάρος της πλήρους ανεξαρτητοποίησης ή της
φυσιολογικής κοινωνικής ανάπτυξης. Συχνά το άτομο πιστεύει ότι δεν μπορεί
να επιβιώσει ή να είναι ευτυχισμένο χωρίς να λαμβάνει συνεχή υποστήριξη
του άλλου. Συχνά βιώνεται ως αίσθημα κενού, βουλιάγματος, χωρίς
κατεύθυνση και σε ακραίες περιπτώσεις αμφισβήτησης της ύπαρξης του
ατόμου.



Αποτυχία (Failure). Το άτομο πιστεύει ότι έχει αποτύχει , θα αποτύχει
αναπόφευκτα και ότι είναι ανεπαρκές σε σχέση με τους άλλους όσον αφορά
στην επίδοσή του . Συχνά πιστεύει ότι είναι χαζό, ανεπαρκές, χωρίς ταλέντο,
χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, λιγότερο επιτυχημένο από τους
άλλους.

Ανεπαρκή όρια (Impaired Limits)
Το άτομο είναι ανεπαρκές στο να θέσει εσωτερικά όρια, να δείξει υπευθυνότητα
απέναντι στους άλλους ή να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα δυσκολία στο να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, δυσκολία να
συνεργαστεί με άλλα άτομα, να δεσμευτεί, να θέσει και να πετύχει ρεαλιστικούς
στόχους. Το οικογενειακό περιβάλλον συνήθως χαρακτηρίζεται από
επιτρεπτικότητα, έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών, αίσθηση υπεροχής . Στη
συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν τα εξής σχήματα:


Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία (Entitlement/Gradiosity). Το άτομο
πιστεύει ότι είναι ανώτερο από τους άλλους, πως αξίζει δικαιώματα και
προνόμια και δεν υπάγεται στους κανόνες αμοιβαιότητας που
χαρακτηρίζουν μια φυσιολογική κοινωνική αλληλεπίδραση. Συχνά το
άτομο θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει ή να έχει ό,τι επιθυμεί ανεξάρτητα
από το τι είναι ρεαλιστικό ή από τις συνέπειες που θα έχει στους άλλους.
Επιπλέον, μπορεί να επικεντρώνεται στην ανωτερότητα ή να αφορά μια
πολύ ανταγωνιστική ή κυριαρχική στάση απέναντι στους άλλους (επιβολή
δύναμης και άποψης, έλεγχος της συμπεριφοράς των άλλων με βάση τις
προσωπικές επιθυμίες του ατόμου, χωρίς συναισθηματική κατανόηση ή
ενδαφέρον για τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων ατόμων).
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Ανεπαρκής αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία (Insufficient Self-Control/SelfDiscipline). Επίμονη δυσκολία ή άρνηση του ατόμου για αυτοέλεγχο και
ανοχή της ματαίωσης επίτευξης προσωπικών στόχων ή δυσκολία στη
συγκράτηση έκφρασης συναισθημάτων και παρορμήσεων. Σε πιο ήπια
μορφή το άτομο αποφεύγει καταστάσεις που προκαλούν δυσφορία
(πόνος, συγκρούσεις, ευθύνες).

Προσανατολισμός στους άλλους (Other-Directedness)
Το άτομο επικεντρώνεται σε υπερβολικό βαθμό στις επιθυμίες, τα συναισθήματα και
τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων εις βάρος των προσωπικών του αναγκών με
σκοπό να κερδίσει αγάπη και αποδοχή, να διατηρήσει την αίσθηση της σύνδεσης με
άλλα άτομα και να αποφύγει την αντιπαράθεση. Συνήθως υπάρχει καταπίεση και
έλλειψη επίγνωσης του θυμού που βιώνει το άτομο καθώς επίσης και των
προσωπικών του επιθυμιών. Το περιβάλλον προέλευσης βασίζεται στην αποδοχή
κάτω από προϋποθέσεις. Τα παιδιά πρέπει να καταπιέσουν σημαντικές πλευρές του
εαυτού τους ούτως ώστε να κερδίσουν αγάπη, προσοχή και αποδοχή. Σε αρκετές από
αυτές τις οικογένειες, οι συναισθηματικές ανάγκες και οι επιθυμίες των γονιών ή η
κοινωνική αποδοχή και το κοινωνικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερη αξία από τις ανάγκες
του παιδιού. Τα παρακάτω σχήματα υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία:


Υποτακτικότητα (Subjugation). Παράδοση του ελέγχου στους άλλους σε
υπερβολικό βαθμό, επειδή το άτομο νιώθει εξαναγκασμένο, προκειμένου να
αποφύγει θυμό, αντίποινα ή εγκατάλειψη. Υπάρχουν δύο τύποι
υποτακτικότητας α)υποταγή αναγκών, όπου το άτομο καταπιέζει τις
προτιμήσεις, τις επιλογές και τις αποφάσεις του και β)υποταγή
συναισθημάτων, όπου το άτομο καταπιέζει τη συναισθηματική του έκφραση
και κυρίως την έκφραση του θυμού του. Το άτομο πιστεύει ότι οι επιθυμίες
του, οι απόψεις του και τα συναισθήματά του δεν είναι σημαντικά. Συχνά
παρουσιάζεται ως υπερβολική προσαρμοστικότητα σε συνδυασμό με
υπερευαισθησία. Γενικά οδηγεί σε συσσώρευση θυμού με δυσλειτουργικά
συμπτώματα.



Αυτοθυσία (Sel-Sacrifice). Το άτομο επικεντρώνεται σε υπέρμετρο βαθμό
στην κάλυψη των αναγκών των άλλων σε καθημερινές καταστάσεις εις βάρος
της προσωπικής του ικανοποίησης. Συνήθως οι λόγοι είναι: το να αποφύγει το
66

άτομο να πληγώσει τους άλλους, να αποφύγει τις ενοχές λόγω εγωιστικής
συμπεριφοράς, να διατηρήσει σχέση εξάρτησης με τους άλλους. Πολλές
φορές το άτομο νιώθει ότι οι ανάγκες του δεν καλύπτονται επαρκώς και
παρουσιάζει μνησικακία απέναντι σε αυτούς που φροντίζει.


Αναζήτηση επιδοκιμασίας/Αναζήτηση αναγνώρισης (Approval
Seeking/Recognition Seeking). Το άτομο δίνει υπερβολική έμφαση στην
απόκτηση αναγνώρισης, αποδοχής ή προσοχής από τους άλλους ανθρώπους ή
στην ενσωμάτωση σε ένα κοινωνικό σύνολο επιβαρύνοντας την ανάπτυξη
μιας ασφαλούς και αληθινής αίσθησης εαυτού. Η αυτοπεποίθηση του ατόμου
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις αντιδράσεις των άλλων και όχι από τις
προσωπικές πεποιθήσεις. Μερικές φορές το άτομο επικεντρώνεται σε
υπερβολικό βαθμό στο κοινωνικό status, την εμφάνισή του, την κοινωνική
αποδοχή, τα χρήματα και τα επιτεύγματα, ώστε να αποκτήσει αποδοχή,
θαυμασμό και προσοχή.

Υπεραγρύπνιση και Αναστολή (Overvigilance and Inhibition)
Το άτομο δίνει υπερβολική έμφαση στην καταπίεση των αυθόρμητων
συναισθημάτων, παρορμήσεων και επιλογών ή στην κάλυψη απόλυτων
εσωτερικευμένων κανόνων και προσδοκιών σχετικά με την ηθική, εις βάρος της
ευτυχίας, της έκφρασης συναισθημάτων, των στενών σχέσεων ή της υγείας του
ατόμου. Το περιβάλλον προέλευσης είναι καταθλιπτικό, απαιτητικό και κάποιες
φορές τιμωρητικό. Επιδόσεις, καθήκον, τελειομανία, τήρηση κανόνων, απόκρυψη
συναισθημάτων και αποφυγή λαθών είναι πιο σημαντικά από την χαρά και τη
χαλάρωση. Υπάρχει μια υποβόσκουσα τάση απαισιοδοξίας και ανησυχίας ότι τα όλα
μπορεί να καταστραφούν εάν το άτομο δεν είναι προσεκτικό και σε επαγρύπνιση.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σχήματα που ανήκουν στην εξής κατηγορία:


Αρνητικότητα/Απαισιοδοξία (Negativism/Pessimism). Χαρακτηρίζεται από
μια διάχυτη και μακροχρόνια επικέντρωση στις αρνητικές πλευρές της ζωής
με ταυτόχρονη υποτίμηση και απόρριψη των θετικών και αισιόδοξων όψεων.
Συνήθως περιλαμβάνει μια υπερβολική προσδοκία ότι τα πράγματα θα
πάρουν άσχημη τροπή σε εργασιακό, οικονομικό και διαπροσωπικό επίπεδο ή
ότι οι τομείς που φαίνεται να πηγαίνουν καλά θα διαλυθούν. Πολλές φορές
έχουν έναν υπερβολικό φόβο για λάθη, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε
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οικονομική καταστροφή, απώλεια, εξευτελισμό. Το άτομο χαρακτηρίζεται
από συνεχή ανησυχία, επαγρύπνιση, παράπονα και αναποφασιστικότητα.


Συναισθηματική Αναστολή (Emotional Inhibition). Το άτομο παρουσιάζει
υπερβολική αναστολή της αυθόρμητης δράσης, συναισθήματος ή
επικοινωνίας προς αποφυγήν της αποδοκιμασίας των άλλων, του αισθήματος
ντροπής ή της απώλειας ελέγχου. Οι πιο συνηθισμένοι τομείς αναστολής
είναι: α)αναστολή θυμού και επιθετικότητας, β)αναστολή θετικών
παρορμήσεων (χαρά, τρυφερότητα, παιχνίδι, σεξουαλική επιθυμία),
γ)δυσκολία έκφρασης ευαλωτότητας ή ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και
αναγκών, δ)υπερβολική έμφαση στη λογική και αγνόηση του συναισθήματος.



Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα (Unrelenting
Standards/Hypercriticalness) . Το άτομο έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να
κοπιάζει για να ικανοποιεί πολύ υψηλά εσωτερικευμένα πρότυπα
συμπεριφοράς και επίδοσης συνήθως με σκοπό να αποφεύγει την κριτική.
Συνήθως το αποτέλεσμα είναι να βιώνει συναισθήματα πίεσης και δυσκολίας
στο να χαλαρώσει ρυθμούς και υπερκριτικότητα απέναντι στον εαυτό του και
τους άλλους. Περιλαμβάνεται σημαντική μείωση της ευχαρίστησης, της
χαλάρωσης, της υγείας, της αυτοεκτίμησης, της αίσθησης επίτευξης και της
ικανοποίησης από σχέσεις. Τα ανελαστικά πρότυπα παρουσιάζονται ως
α)τελειομανία, υπερβολική ενασχόληση με λεπτομέρειες και υποτίμηση της
επίδοσης του ατόμου, β)Άκαμπτοι κανόνες και «πρέπει» σε πολλούς τομείς
της ζωής, γ)ψύχωση με τον χρόνο και την αποδοτικότητα και ανάγκη να
επιτευχθούν περισσότερα.



Τιμωρητικότητα (Punitiveness). Το άτομο πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει
να τιμωρούνται σκληρά για τα λάθη τους. Έχει την τάση να θυμώνει, να μην
ανέχεται, να είναι τιμωρητικό και ανυπόμονο με τους ανθρώπους
(συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του) που δεν πληρούν τα κριτήρια και τις
προσδοκίες του. Δυσκολεύεται να συγχωρέσει τα λάθη του και τα λάθη των
άλλων, επειδή διστάζει να δικαιολογήσει τις συνθήκες, δεν ανέχεται τις
ανθρώπινες ατέλειες και δεν έχει ενσυναίσθηση.
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Μέρος Δεύτερο:
Έρευνα
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1.Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν οι στάσεις των
εκπαιδευτικών από σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης απέναντι στον σχολικό
εκφοβισμό ως γενικό φαινόμενο, αλλά και πιο συγκεκριμένα απέναντι στους
εμφανείς και συγκαλυμμένους τύπους σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, η παρούσα
έρευνα έχει ως σκοπό να μελετήσει τις στρατηγικές και τους τρόπους με τους οποίους
οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, στους
σκοπούς της έρευνας συγκαταλέγεται και η διερεύνηση της ύπαρξης συσχετισμού
των στάσεων και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί με κάποιες
παραμέτρους της προσωπικότητας (πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα), όπως αυτές
ορίζονται από τη θεωρία των σχημάτων του Young.

2.Χρησιμότητα της έρευνας
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ένας μικρός αριθμός ερευνών, οι οποίες μελετούν
τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό και τις στρατηγικές
που χρησιμοποιούν για να τον αντιμετωπίσουν. Ωστόσο όμως δεν έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποια αντίστοιχη έρευνα σε ελληνικό δείγμα.
Επιπλέον, σε καμία έρευνα διεθνώς δεν έχει μελετηθεί η σχέση μεταξύ παραμέτρων
της προσωπικότητας και στάσεων και στρατηγικών των εκπαιδευτικών απέναντι στον
σχολικό εκφοβισμό.

3.Ερευνητικές υποθέσεις και
ερευνητικά ερωτήματα
Οι ερευνητικές υποθέσεις που θα μελετηθούν στην παρούσα έρευνα έχουν ως εξής :
1. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αποδιδόμενη σοβαρότητα
σε περιπτώσεις άμεσου και έμμεσου σχολικού εκφοβισμού, με τον βαθμό
της σοβαρότητας που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί να είναι μεγαλύτερος
στον άμεσο από ότι στον έμμεσο σχολικό εκφοβισμό.
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2. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του βαθμού ενσυναίσθησης σε
περιπτώσεις άμεσου και έμμεσου σχολικού εκφοβισμού, με τον βαθμό της
ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών να είναι μεγαλύτερος στον άμεσο από
ότι στον έμμεσο σχολικό εκφοβισμό.
3. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της πιθανότητας παρέμβασης σε
περιπτώσεις άμεσου και έμμεσου σχολικού εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί
είναι πιο πιθανό να παρέμβουν σε περιπτώσεις άμεσου από ότι έμμεσου
σχολικού εκφοβισμού.
4. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενσυναίσθηση για το θύμα τόσο μεγαλύτερη είναι
και η αποδιδόμενη σοβαρότητα.
5. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενσυναίσθηση για το θύμα τόσο μεγαλύτερη είναι
η πιθανότητα παρέμβασης.
6. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδιδόμενη σοβαρότητα τόσο μεγαλύτερη είναι
η πιθανότητα παρέμβασης.
Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα θα διερευνηθούν και τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
1. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί με σκοπό να
αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού;
2. Ποια πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα σχετίζονται με τις στάσεις των
εκπαιδευτικών απέναντι το σχολικό εκφοβισμό και τους τρόπους χειρισμού
του;
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4.Μέθοδος
4.1Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 122 (N=122) εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης,
οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. Το 34,4% (n=42) από
αυτούς ήταν άντρες και το 65,6% (n=80) γυναίκες. Το εύρος της ηλικίας τους
κυμαινόταν από 31 έως 65 έτη (M=49,60 SD= 7,22). Το εύρος των χρόνων
υπηρεσίας κυμαινόταν από 4 έως 35 έτη (M=20,06 SD=8,39). Όσον αφορά την
οικογενειακή τους κατάσταση το 12,3% (n=15) ήταν άγαμοι, το 78,7% (n=96)
έγγαμοι, το 7,4% (n=9) διαζευγμένοι και το 1,6% (n=2) χήροι. Το 21,7% (n=27) των
ατόμων του δείγματος δεν έχουν παιδιά, το 12,5% (n=15) είναι γονείς ενός παιδιού,
το 43,3% (n=53) γονείς δύο παιδιών, το 12,5% (n=15) τριών παιδιών, το 8,3% (n=10)
τεσσάρων και το 1,7% (n=2) είναι γονείς πέντε παιδιών.

4.2Εργαλεία
Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα
ερωτηματολόγια, τα οποία συνοδεύονταν από μία διευκρινιστική επιστολή.
Δημογραφικά στοιχεία: Το πρώτο ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από οκτώ
ερωτήσεις. Οι πρώτες πέντε ερωτήσεις αφορούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
του δείγματος (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός
παιδιών). Οι υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις διερευνούσαν εάν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός
είχε γίνει θύμα ή θύτης σχολικού εκφοβισμού κατά τη διάρκεια των σχολικών του
χρόνων καθώς επίσης και τη συχνότητα με την οποία πέφτουν στην αντίληψή του
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στη διάρκεια της θητείας του ως εκπαιδευτικός.
Bullying Attitude Questionnaire Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από την
τροποποιημένη μορφή του Bullying Attitude Questionnaire (Craig et al. 2000) από
τους Byers, Caltabiano & Caltabiano (2011), μεταφρασμένο στα ελληνικά. Το
συγκεκριμένο εργαλείο διερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον
σχολικό εκφοβισμό και αποτελείται από έξι φανταστικά σενάρια άμεσου και έμμεσου
σχολικού εκφοβισμού. Το πρώτο σενάριο αφορά ένα περιστατικό λεκτικού
εκφοβισμού, το δεύτερο αφορά ένα περιστατικό ηλεκτρονικού σχολικού εκφοβισμού,
το τρίτο αφορά ένα περιστατικό κοινωνικού αποκλεισμού, το τέταρτο ένα
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περιστατικό σωματικής επιθετικότητας, το πέμπτο ένα περιστατικό λεκτικού
εκφοβισμού και το έκτο αφορά ένα περιστατικό σχεσιακού εκφοβισμού:
Σενάριο 1 Στο αναγνωστήριο ακούτε έναν μαθητή να φωνάζει σε ένα άλλο παιδί
«Μαμόθρεφτο, μυξιάρικο, γλυφτράκι». Το παιδί προσπαθεί να αγνοήσει τα σχόλια και
παραμένει αμίλητο δυσανασχετώντας στο θρανίο του.
Σενάριο 2Η Ελένη και η Μαρία ήταν οι καλύτερες φίλες. Είχαν μια έντονη λογομαχία. Την
επόμενη μέρα η λίστα των εισερχόμενων e-mail της Μαρίας ήταν γεμάτη και υπήρχαν
πολλές δημοσιεύσεις στη σελίδα της στο Facebook. Τα e-mail και οι δημοσιεύσεις ήταν
αγενή και προσβλητικά. ‘Όταν κοίταξε τον λογαριασμό της διαπίτωσε ότι είχε σταλεί ένα
ομαδικό e-mail από τον λογαριασμό της με ρατσιστικά σχόλια, καθώς επίσης και αγενή και
προσβλητικά σχόλια για όλους τους φίλους και συμμαθητές της. Η ίδια δεν είχε γράψει τα
e-mail. Όταν ήταν ακόμα φίλες, η Μαρία είχε πει στην Ελένη τους κωδικούς πρόσβασης
στους λογαριασμούς της στο e-mail και το Facebook.
Σενάριο 3 Έχετε επιτρέψει στα παιδιά να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα στην τάξη επειδή
εργάστηκαν πολύ σκληρά σήμερα. Ακούτε ένα παιδί να λέει σε κάποιο άλλο «Όχι,
αποκλείεται! Σου είπα ήδη ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέα μαζί μας!» Η μαθήτρια περνάει
μόνη της την υπόλοιπη ώρα με δάκρυα στα μάτια. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό
το παιδί απορρίπτει άλλους μαθητές από την παρέα.
Σενάριο 4 Καθώς οι μαθητές σας επιστρέφουν από μάθημα επιλογής, βλέπετε έναν
μαθητή να κλωτσάει έναν άλλο χωρίς καμία πρόκληση. Είναι εμφανείς οι μελανιές. Αυτός ο
μαθητής είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και στο παρελθόν.
Σενάριο 5 Μια μαθήτρια είναι θύμα κοροϊδίας και της έχει δοθεί ένα παρατσούκλι που
δεν της αρέσει. Οι συμμαθητές της της λένε να μην τα παίρνει όλα τόσο σοβαρά και πως
απλώς το κάνουν για πλάκα. Συχνά όταν αυτή η μαθήτρια περιφέρεται στους ορόφους του
σχολείου και άλλοι μαθητές την φωνάζουν με το παρατσούκλι της.
Σενάριο 6 Η Σοφία είναι αρχηγός της ομάδας βόλεϋ, είναι καλή στο τένις, δημοφιλής σε
πολλούς μαθητές και συμπαθής στους καθηγητές. Η Κατερίνα είπε στους καθηγητές της
πως η Σοφία ήταν κακιά μαζί της και έστρεφε τους φίλους της εναντίον της. Η Κατερίνα ήταν
αναστατωμένη, λέγοντας πως αυτό συμβαίνει εδώ και κάποια χρόνια τώρα και πως κάθε
χρόνο το αναφέρει στην καθηγήτριά της.

Έπειτα από κάθε σενάριο ακολουθούν τρεις ερωτήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από
μία κλίμακα τύπου Likert με πέντε διαβαθμίσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά την
αποδιδόμενη σοβαρότητα σε κάθε υποθετικό σενάριο «Πόσο σοβαρή αξιολογείτε
αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;» (5= Πολύ σοβάρή, 4=Σοβαρή, 3=Μέτρια
σοβαρή, 2=Όχι πολύ σοβαρή, 1=Καθόλου σοβαρή), η δεύτερη πρόταση αφορά την
συμπόνια για το θύμα «Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα
συμπόνια για το θύμα» (5=Συμφωνώ απόλυτα, 4=Συμφωνώ, 3=Ούτε συμφωνώ, ούτε
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διαφωνώ, 2=Διαφωνώ, 1=Διαφωνώ απόλυτα) και η τρίτη ερώτηση αφορά την
πιθανότητα παρέμβασης σε κάθε περιστατικό «Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε
αυτή την περίσταση;» (5=Πολύ πιθανό, 4=Πιθανό, 3=Κάπως πιθανό, 2=Όχι πολύ
πιθανό, 1=Καθόλου πιθανό). Το BAQ μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους
ερευνητές και έγιναν κάποιες τροποποιήσεις ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ελληνικό
δείγμα. Μεταξύ αυτών των τροποποιήσεων τα ονόματα των μαθητών, καθώς και το
“My Space” αντικαταστάθηκε από το “Facebook”, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως
στην Ελλάδα.
Handling Bullying Questionnaire. Το τρίτο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε
ήταν το Handling Bullying Questionnaire ((Bauman, Rigby & Hoppa, 2008), το
οποίο διερευνά τις στρατηγικές που τείνουν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί
προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Το
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ένα σύντομο φανταστικό σενάριο , στο
οποίο ένας μαθητής δέχεται επαναλαμβανόμενα σχολικό εκφοβισμό άμεσου και
έμμεσου τύπου (λεκτική μορφή και κοινωνικός απολεισμός):
«Ένας 13-χρονος μαθητής δέχεται επαναλαμβανόμενα πειράγματα και βρισιές από έναν
άλλο πιο δυνατό μαθητή, ο οποίος έχει πείσει με επιτυχία άλλους μαθητές να αποφεύγουν
το θύμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ως αποτέλεσμα το θύμα αυτής της συμπεριφοράς
νιώθει θυμωμένο, δυστυχισμένο και συχνά απομονωμένο.»

Το σενάριο ακολουθείται από 22 προτάσεις που αφορούν πιθανούς τρόπους για την
αντιμετώπιση του περιστατικού συνοδευόμενες από μια κλίμακα τύπου Likert με
πέντε διαβαθμίσεις (5=Σίγουρα θα το έκανα, 4=Πιθανόν να το έκανα, 3=Δεν είμαι
σίγουρος, 2=Πιθανόν δεν θα το έκανα, 1=Σίγουρα δεν θα το έκανα). Οι πιθανές
στρατηγικές κατηγοριοποιούνται σε πέντε βασικούς άξονες: τέσσερις προτάσεις
αφορούν στρατηγικές επικεντρωμένες στο θύμα, πέντε προτάσεις αφορούν
στρατηγικές επικεντρωμένες στον θύτη, πέντε αφορούν την αγνόηση του φαινομένου,
πέντε προτάσεις αφορούν τη συμπερίληψη άλλων ενηλίκων στη διαδικασία
αντιμετώπισης και τρεις αφορούν την τιμωρία του θύτη. Το HBQ μεταφράστηκε στα
ελληνικά από Σίμος & Στέφου με την άδεια της Bauman S. Επιπλέον έγιναν κάποιες
τροποποιήσεις για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας όπως η ηλικία του μαθητή από
12 σε 13 έτη, ώστε να ταιριάζει στην ηλικία έναρξης της μέσης εκπαίδευσης.
Young Schema Questionnaire Το τέταρτο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε
ήταν η μεταφρασμένη και προσαρμοσμένη στα ελληνικά από τον Σίμο Γ. έκδοση του
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Young Schema Questionnaire Short form (Young, 1998). Το εργαλείο αυτό
αποτελείται από 75 προτάσεις σχετικές με τα 15 εκ των 18 πρώιμα δυσλειτουργικά
σχήματα (Συναισθηματική στέρηση, Εγκατάλειψη/Αστάθεια,
Καχυποψία/Κακοποίηση, Κοινωνική απομόνωση/Αποξένωση,
Ελαττωματικότητα/Ντροπή, Αποτυχία, Εξάρτηση/Ανικανότητα, Υπερεμπλοκή/Μη
Ανεπτυγμένος Εαυτός, Ευαλωτότητα σε βλάβη ή ασθένεια, ΥποτακτικότηταΥποχωρητικότητα, Αυτοθυσία, Συναισθηματική αναστολή, Ανελαστικά
πρότυπα/Υπερκριτικότητα, Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία, Ανεπαρκής
Αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία). Σε κάθε πρώιμο δυσλειτουργικό σχήμα αντιστοιχούν
πέντε προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές συνοδεύονται από κλίμακα τύπου Likert με έξι
διαβαθμίσεις (1= Δεν ισχύει καθόλου για μένα, 2=Δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό για
μένα, 3= Μάλλον ισχύει, παρά δεν ισχύει, 4=Ισχύει μέτρια για μένα, 5=Ισχύει σε
μεγάλο βαθμό για μένα, 6=Με περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο).

4.3Διαδικασία
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς του νομού
Θεσσαλονίκης σε χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων (10/01/2014 έως 26/02/2014) με
τη μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας ή ευχέρειας (Ζαφειρόπουλος, 2005).Τα
ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους συλλόγους καθηγητών έξι σχολείων του νομού
Θεσσαλονίκης σε έντυπη μορφή. Σε κάθε ένα από αυτά τα σχολεία ορίστηκε ένας
υπεύθυνος για την συλλογή τους (διευθυντής/υποδιευθυντής) μετά τη συμπλήρωση
και τοποθετήθηκαν στα γραφεία τους κουτιά για τη συλλογή . Για τη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων δόθηκαν ορισμένες οδηγίες: έγινε σύντομη περιγραφή του
περιεχομένου του ερωτηματολογίου και του σκοπού της έρευνας, έγινε σαφές ότι τα
ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και για κανέναν άλλο σκοπό πέρα από αυτόν,
διευκρινίστηκε ότι χρειαζόταν να συμπληρωθούν και τα τέσσερα μέρη του
ερωτηματολογίου και δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις για τη συμπλήρωσή του κάθε
μέρους χωριστά. Ο σκοπός της έρευνας, οι οδηγίες καθώς επίσης και τα προσωπικά
στοιχεία της ερευνήτριας για περαιτέρω διευκρινήσεις περιλαμβάνονταν και στη
διευκρινιστική επιστολή που συνόδευε τα ερωτηματολόγια. Συνολικά μοιράστηκαν
180 ερωτηματολόγια εκ των οποίων επιστράφηκαν τα 129. Από αυτά τα επτά ήταν
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ελλιπώς συμπληρωμένα. Ως εκ τούτου το ποσοστό ανταπόκρισης των επιχειρήσεων
στην έρευνα έφτασε το 67,7
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5.Αποτελέσματα
Είδος έρευνας:
Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και για τη διεξαγωγή της
χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα που προέκυψαν μέσω της χρήσης
ερωτηματολογίων. Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθούν είναι τόσο περιγραφικές όσο και επαγωγικές:
 Μέτρα θέσης και διασποράς και συγκεκριμένα ο μέσος όρος και η τυπική
απόκλιση
 Διαγραμματικές απεικονίσεις μέσω πιτών και ραβδογραμμάτων
 Ο έλεγχος αξιοπιστίας Conbach’s Alpha (α)
 Ο παραμετρικός έλεγχος υποθέσεων t-test για ανεξάρτητα δείγματα
 Ο παραμετρικός συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r του Pearson
Το επίπεδο σημαντικότητας που προκαθορίζεται για τη διεξαγωγή ελέγχων
υποθέσεων είναι το α=0,05

Παρουσίαση αποτελεσμάτων:
Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της μελέτης και εστιάζοντας στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων αρχικά παρατηρείται ότι το 65,6%
αυτών είναι γυναίκες και το 34,4% άνδρες (Γράφημα 1) με τη μέση ηλικία τους να
αγγίζει τα 49,60±7,22 έτη και τη μέση προϋπηρεσία τους τα 20,06±8,39 έτη (Πίνακας
1).
Γράφημα 1: Φύλο ερωτηθέντων
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Πίνακας 1: Ηλικία και χρόνια υπηρεσίας ερωτηθέντων

M.O.

T.A.

Ηλικία

49,60

7,22

Χρόνια Υπηρεσίας

20,06

8,39

Όσον αφορά την οικογενειακή του κατάσταση το 12,3% των ερωτηθέντων είναι
άγαμοι, το 78,7% έγγαμοι, το 7,4% διαζευγμένοι και το 1,6% χήροι (Γράφημα 2).
Γράφημα 2: Οικογενειακή κατάσταση ερωτηθέντων

Το 21,7% των ατόμων του δείγματος δεν έχουν παιδιά, το 12,5% είναι γονείς ενός
παιδιού, το 43,3% γονείς δύο παιδιών, το 12,5% τριών παιδιών, το 8,3% τεσσάρων
και το 1,7% είναι γονείς πέντε παιδιών (Γράφημα 3).
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Γράφημα 3: Αριθμός παιδιών ερωτηθέντων

Τέλος παρατηρώντας τις μέσες βαθμολογίες που προκύπτουν από τις απαντήσεις των
ερωτηθέντων σχετικά με τις εμπειρίες τους που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό,
σκιαγραφείται ότι η συχνότητα με την οποία οι ερωτηθέντες έχουν γίνει θύματα
σχολικού εκφοβισμού κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων είναι εξαιρετικά
χαμηλή (Μ.Ο.=1,39, Τ.Α=0,65), ενώ ακόμη χαμηλότερη είναι η συχνότητα κατά την
οποία υπήρξαν θύτες σχολικού εκφοβισμού (Μ.Ο.=1,15, Τ.Α=0,44). Τέλος, αρκετά
υψηλότερος είναι ο ρυθμός που σαν εκπαιδευτικοί οι ερωτηθέντες έχουν αντιληφθεί
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (Μ.Ο.=2,96, Τ.Α.=0,84) (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Βαθμός και είδος βίωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού

Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνετε θύμα
σχολικού εκφοβισμού;
Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνετε θύτης
σχολικού εκφοβισμού;
Πόσο συχνά στη διάρκεια της θητείας σας ως εκπαιδευτικός πέφτουν
στην αντίληψή σας περιστατικά σχολικού εκφοβισμού;
1=Ποτέ 2=Σπάνια 3=Κάποιες φορές 4=Συχνά 5=Πολύ Συχνά
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M.O.

T.A.

1,39

0,65

1,15

0,44

2,96

0,84

Δεδομένης της ομαδοποίησης ερωτήσεων των κλιμάκων BAQ, HBQ και SQ-75, θα
πρέπει να ελεγχθούν και ως προς την αξιοπιστία τους. Για τον έλεγχο της εσωτερικής
συνάφειας και αξιοπιστίας των διαστάσεων του εργαλείου χειρισμού του σχολικού
εκφοβισμού (HBQ), του SQ-75 και του εργαλείου στάσεων απέναντι στον σχολικό
εκφοβισμό (BAQ), υπολογίζεται ο συντελεστής a-Cronbach, επειδή είναι ο πιο
συνηθισμένος σε ότι αφορά τις ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως είναι οι ερωτήσεις τις
κλίμακας Likert. Σύμφωνα με τους Santos & Reynaldo (1999) ο δείκτης αυτός είναι ο
αριθμητικός συντελεστής που αφορά την αξιοπιστία. Ο υπολογισμός του βασίζεται
στην εσωτερική αξιοπιστία και σταθερότητα συγκρίνοντας το άθροισμα των
διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων με την διακύμανση κάθε ερωτήσεις ξεχωριστά.
Οι τιμές που παίρνει είναι από 0 έως 1 και χωρίζεται ως εξής ανάλογα με τις τιμές
που παίρνει.
Τιμές

<0,60

Συντελεστής a

Καθόλου

Cronbach

ικανοποιητικός

0,60-0,79
Ικανοποιητικός

>0,80
Πολύ
ικανοποιητικός

Εν προκειμένω, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται όπως περιγράφονται στους
πίνακες 3, 4 και 5 με τον συντελεστή Alpha να λαμβάνει ικανοποιητική τιμή για το
σύνολο του ερωτηματολογίου χειρισμού του σχολικού εκφοβισμού (0,73) χωρίς όμως
τα συμβαίνει το ίδιο για τους παράγοντες «Αγνόηση του φαινομένου», «Τιμωρία του
θύτη» και «Βοήθεια από άλλους ενηλίκους» που παρουσιάζουν χαμηλό συντελεστή
Alpha. Αντίθετα ικανοποιητικός κρίνεται ο συντελεστής αξιοπιστίας των παραγόντων
«Ενασχόληση με τον θύτη» και «Ενασχόληση με το θύμα».
Παράλληλα, ο δείκτης αξιοπιστίας Alpha για το ερωτηματολόγιο SQ-75 κρίνεται
εξαιρετικά υψηλός καθότι ισούται με 0,95, ενώ παρατηρείται να είναι ικανοποιητικός
ή πολύ ικανοποιητικός για το σύνολο των παραγόντων του συγκεκριμένου
ερευνητικού εργαλείου, ενώ ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που παρατηρούνται
όσον αφορά το συντελεστή αξιοπιστίας των παραγόντων και του συνόλου του
ερευνητικού εργαλείου BAQ.
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Πίνακας 3: Συντελεστές αξιοπιστίας BAQ

Παράγοντας

α

Σοβαρότητα

0,64

Ενσυναίσθηση

0,87

Παρέμβαση

0,70

BAQ

0,86
Πίνακας 4: Συντελεστές αξιοπιστίας HBQ

Παράγοντας

α

Αγνόηση του φαινομένου

0,44

Τιμωρία του θύτη

0,56

Ενασχόληση με τον θύτη

0,67

Ενασχόληση με το θύμα

0,77

Βοήθεια από άλλους

0,59

ενηλίκους
HBQ

0,73

Πίνακας 5: Συντελεστές αξιοπιστίας SQ-75

Παράγοντας

α

Συναισθηματική στέρηση

0,86

Εγκατάλειψη-Αστάθεια

0,84

Καχυποψία/Κακοποίηση

0,82

Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση

0,86

Ελαττωματικότητα/ Ντροπή

0,81

Αποτυχία

0,91

Εξάρτηση/Ανικανότητα

0,80

Ευαλωτότητα σε βλάβη/ασθένεια

0,84

Υπερεμπλοκή/ Μη ανεπτυγμένος εαυτός

0,84

Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα

0,83

Αυτοθυσία

0,87

Συναισθηματική αναστολή

0,87
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Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα

0,80

Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία

0,76

Ανεπαρκής αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία

0,80

SQ-75

0,95

Όσον αφορά την ανάλυση των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων του ερευνητικού
εργαλείου στάσεων απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό (BAQ), παρατηρείται ότι στις
εξεταζόμενες εμφανείς και συγκαλυμμένες περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού
διακρίνεται εξαιρετικά υψηλός βαθμός αποδιδόμενης σοβαρότητας (Μ.Ο.=4,31,
Τ.Α.=0,43), αλλά και ιδιαιτέρως αυξημένος βαθμός ενσυναίσθησης (Μ.Ο.=4,29,
Τ.Α.=0,60). Παράλληλα, ακόμη υψηλότερη είναι η πρόθεση των ερωτηθέντων για
παρέμβαση (Μ.Ο.=4,42, Τ.Α.=0,50) (Πίνακας 6).
Πίνακας 6: Μέσες τιμές παραγόντων κλίμακας BAQ

M.O.

T.A.

Σοβαρότητα

4,31

0,43

Ενσυναίσθηση

4,29

0,59

Παρέμβαση

4,42

0,50

Περνώντας στη μελέτη των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων του
ερωτηματολογίου χειρισμού του σχολικού εκφοβισμού παρατηρείται ότι ο βαθμός
αγνόησης του φαινομένου από τους ερωτηθέντες είναι εξαιρετικά χαμηλός με τη
μέση βαθμολογία του συγκεκριμένου παράγοντα να λαμβάνει τιμή ίση με 1,76
(Τ.Α.=0,53). Υψηλότερος είναι ο βαθμός που οι εκπαιδευτικοί θα ενασχολούνταν με
το θύμα (Μ.Ο.=3,33, Τ.Α.=0,96), ενώ ακόμη πιο υψηλός είναι ο βαθμός που θα
ενασχολούνταν με το θύτη (Μ.Ο.=3,90, Τ.Α.=0,63) και θα ζητούσαν βοήθεια από
ενηλίκους (Μ.Ο.=3,92, Τ.Α.=0,58). Τέλος, ο βαθμός που οι εκπαιδευτικοί θα
προχωρούσαν σε τιμωρία του θύτη είναι απόλυτος με τη μέση βαθμολογία του
παράγοντα να είναι ίση με 4,45 (Τ.Α.=0,612) (Πίνακας 7).
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Πίνακας 7: Μέσες τιμές παραγόντων κλίμακας HBQ

M.O.

T.A.

Τιμωρία του θύτη

4,45

0,61

Βοήθεια από άλλους ενηλίκους

3,92

0,58

Ενασχόληση με τον θύτη

3,90

0,63

Ενασχόληση με το θύμα

3,33

0,96

Αγνόηση του φαινομένου

1,76

0,53

Όσον αφορά τις μέσες βαθμολογίες που παρουσιάζουν οι ερωτηθέντες στο
ερευνητικό εργαλείο SQ-75, αυτές είναι χαμηλές (μικρότερες ή πολύ κοντά στο 2) για
τους περισσότερους από τους παράγοντες του ερωτηματολογίου. Εξαίρεση
αποτελούν οι παράγοντες «Αυτοθυσία» όπου η μέση βαθμολογία των ερωτηθέντων
ισούται με 3,38 (Τ.Α.=1,17) και «Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα» με μέση
βαθμολογία ίση με 3,45 (Τ.Α.=1,17) (Πίνακας 8).
Πίνακας 8: Μέσες τιμές παραγόντων κλίμακας SQ-75

M.O.

T.A.

Συναισθηματική στέρηση

1,82

0,94

Εγκατάλειψη-Αστάθεια

1,75

0,86

Καχυποψία/Κακοποίηση

1,87

0,76

Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση

1,58

0,80

Ελαττωματικότητα/ Ντροπή

1,33

0,50

Αποτυχία

1,58

0,70

Εξάρτηση/Ανικανότητα

1,36

0,49

Ευαλωτότητα σε βλάβη/ασθένεια

1,83

0,75

Υπερεμπλοκή/ Μη ανεπτυγμένος εαυτός

1,57

0,70

Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα

1,77

0,77

Αυτοθυσία

3,38

1,17

Συναισθηματική αναστολή

2,04

0,95

Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα

3,45

1,17

Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία

2,49

1,00

Ανεπαρκής αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία

2,09

0,85
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Επιπλέον, σαν αποτέλεσμα των βαθμολογιών των παραγόντων της SQ-75,
παρατηρείται ότι οι μέσες βαθμολογίες των ευρύτερων κατηγοριών του
συγκεκριμένου ερευνητικού εργαλείου είναι χαμηλές. Η κατηγορία «Αποσύνδεση και
απόρριψη» σημειώνει μέση βαθμολογία ίση με 1,67 (Τ.Α.=0,58) ενώ εξίσου χαμηλή
είναι η μέση βαθμολογία της κατηγορίας «Ανεπαρκής αυτονομία και επιδόσεις»
(Μ.Ο.=1,59, Τ.Α.=0,51). Ελαφρώς αυξημένη είναι η μέση βαθμολογία των
συμμετεχόντων στην έρευνα όσον αφορά την κατηγορία «Ανεπαρκή όρια»
(Μ.Ο.=2,29, Τ.Α.=0,80), ενώ ακόμη υψηλότερες, σε χαμηλά όμως παρόλα αυτά
επίπεδα, εμφανίζονται οι μέσες βαθμολογίες των κατηγοριών «Προσανατολισμός
στους άλλους» (Μ.Ο.=2,58, Τ.Α.=0,77) και «Υπερεπαγρύπνηση και αναστολή»
(Μ.Ο.=2,75, Τ.Α.=0,86) (Πίνακας 9).
Πίνακας 9: Μέσες τιμές κατηγοριών κλίμακας SQ-75

M.O.

T.A.

Αποσύνδεση και απόρριψη

1,67

0,58

Ανεπαρκής αυτονομία και επιδόσεις

1,59

0,51

Προσανατολισμός στους άλλους

2,58

0,77

Υπερεπαγρύπνηση και αναστολή

2,75

0,86

Ανεπαρκή όρια

2,29

0,80

Με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης r του Pearson παρατηρείται ότι η γραμμική
σχέση που προκύπτει ανάμεσα στους παράγοντες του ερωτηματολογίου BAQ είναι
θετική. Κατά συνέπεια όσο πιο σοβαρές κρίνουν τις περιπτώσεις σχολικού
εκφοβισμού οι ερωτηθέντες, τόσο αυξάνεται και η ένταση συναισθημάτων θυμού για
το θύτη και συμπόνιας για το θύμα, αλλά και η επιθυμία για παρέμβαση από μέρους
τους (Πίνακας 10).
Πίνακας 10: Συσχετίσεις παραγόντων κλίμακας BAQ
Σοβαρότητα
**

Ενσυναίσθηση
Παρέμβαση

0,36
0,61**

**p<0,01
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Ενσυναίσθηση
1
0,46**

Προχωρώντας σε συσχέτιση των παραγόντων του ερωτηματολογίου χειρισμού του
σχολικού εκφοβισμού προκύπτει ότι o παράγοντας «Αγνόηση του φαινομένου» δεν
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τους λοιπούς παράγοντες που προκύπτουν από το
ερωτηματολόγιο HBQ (p>0,05 σε όλες τις περιπτώσεις). Αντίθετα ο θετικός και
στατιστικά σημαντικός συντελεστής r του Pearson στις λοιπές ανά ζεύγη συσχετίσεις
(p<0,01) υποδηλώνει ευθεία σχέση συνδιακύμανσης ανάμεσα τους με εξαίρεση τη
συσχέτιση των παραγόντων «Ενασχόληση με το θύμα» και «Βοήθεια από άλλους
ενηλίκους» η οποία δεν καθίσταται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας
α=0,05 (r=0,16, p=0,07) (Πίνακας 11).
Πίνακας 11: Συσχετίσεις παραγόντων κλίμακας HBQ
Αγνόηση του

Ενασχόληση

Ενασχόληση

Βοήθεια από

φαινομένου

με τον θύτη

με το θύμα

άλλους ενηλίκους

Ενασχόληση με τον θύτη

-0,11

1

Ενασχόληση με το θύμα

0,04

0,33**

1

0,03

0,39**

0,16

1

-0,09

0,25**

0,38**

0,26**

Βοήθεια από άλλους
ενηλίκους
Τιμωρία του θύτη
P<0,01

Επιπλέον, όπως παρατηρείται στον πίνακα 12, η συσχέτιση των παραγόντων του
ερευνητικού εργαλείου SQ-75, όπου καθίσταται στατιστικά σημαντική είναι θετική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παράγοντας «Αυτοθυσία» (11), διαφοροποιεί τη
συμπεριφορά του σε σχέση με τους λοιπούς παράγοντες του SQ-75, καθώς
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με τους παράγοντες
«Συναισθηματική στέρηση» (1), «Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα» (10) και
«Συναισθηματική αναστολή» (12).
Παράλληλα, στατιστικά σημαντική και θετική είναι η συσχέτιση των κατηγοριών που
προκύπτουν από την κλίμακα SQ-75 με τους ανά ζεύγη συντελεστές συσχετίσεις να
είναι μετρίας έντασης και χαμηλότεροι του 0,5, με εξαίρεση την περίπτωση της
συσχέτισης ανάμεσα στις κατηγορίες «Αποσύνδεση και απόρριψη» και «Μειωμένη
αυτονομία και επιδόσεις» που είναι ισχυρή (r=0,71, p<0,001) (Πίνακας 13).
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Πίνακας 12: Συσχετίσεις παραγόντων κλίμακας SQ-751

1
0,46**
0,33**
0,50**
0,43**
0,46**
0,29**
0,36**
0,36**
0,53**
0,20*
0,39**
0,03
0,09
0,40**

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*p<0,05

2
1
0,44**
0,43**
0,62**
0,50**
0,50**
0,62**
0,58**
0,66**
0,15
0,40**
0,20*
0,39**
0,53**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
0,50**
0,37**
0,40**
0,37**
0,36**
0,25**
0,34**
0,05
0,47**
0,18
0,41**
0,43**

1
0,58**
0,45**
0,38**
0,25**
0,32**
0,36**
-0,03
0,45**
0,14
0,48**
0,43**

1
0,66**
0,42**
0,37**
0,41**
0,49**
0,05
0,40**
0,07
0,32**
0,43**

1
0,49**
0,36**
0,43**
0,58**
0,12
0,35**
-0,01
0,19*
0,48**

1
0,44**
0,46**
0,61**
0,04
0,37**
0,06
0,19*
0,35**

1
0,52**
0,59**
0,17
0,41**
0,14
0,26**
0,40**

1
0,62**
0,15
0,37**
0,20*
0,27**
0,41**

1
0,23*
0,42**
0,08
0,22*
0,55**

1
0,17
0,31**
0,12
0,10

1
0,32**
0,30**
0,37**

1
0,36**
0,10

1
0,50**

** p<0,01

1

1:Συναισθηματική στέρηση, 2:Εγκατάλειψη-Αστάθεια, 3:Καχυποψία/Κακοποίηση, 4:Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση, 5:Ελαττωματικότητα/ Ντροπή, 6:Αποτυχία,
7:Εξάρτηση/Ανικανότητα, 8:Ευαλωτότητα σε βλάβη/ασθένεια, 9:Υπερεμπλοκή/ Μη ανεπτυγμένος εαυτός, 10:Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα, 11:Αυτοθυσία, 12:Συναισθηματική
αναστολή, 13:Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα, 14:Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία, 15:Ανεπαρκής αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία
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Πίνακας 13: Συσχετίσεις κατηγοριών κλίμακας SQ-75

Προσαν
ατολισμ
ός στους
άλλους

Αποσύνδεση
και
απόρριψη

Μειωμένη
αυτονομία και
επιδόσεις

Μειωμένη αυτονομία
και επιδόσεις
Προσανατολισμός
στους άλλους
Υπερεπαγρύπνηση
και αναστολή

0,71**

1

0,41**

0,52**

1

0,42**

0,36**

0,37**

1

Μειωμένα όρια

0,58**

0,48**

0,31**

0,40**

Υπερεπαγρύπνη
ση και αναστολή

**p<0,01

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 14 δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις
μεταξύ των παραγόντων των κλιμάκων BAQ και HBQ. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί
ο παράγοντας «Πιθανότητα Παρέμβασης», ο οποίος παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση
με τον παράγοντα «Αγνόηση του Φαινομένου» (r=-0,26, p<0,01) και θετική
συσχέτιση με τον παράγοντα «Τιμωρία του θύτη» (r=0,20, p<0,05).

Πίνακας 14: Συσχετίσεις παραγόντων κλιμάκων BAQ και HBQ

Αποδιδόμενη Σοβαρότητα
Ενσυναίσθηση
Πιθανότητα Παρέμβασης

Αγνόηση του
φαινομένου
-0,11
-0,00
-0,26**

Ενασχόληση
με τον θύτη
-0,00
-0,00
0,07

Ενασχόληση
με το θύμα
0,06
0,14
0,10

Βοήθεια από
άλλους ενηλίκους
0,07
0,12
0,15

*p<0,05 **p<0,01

Εξετάζοντας τις συσχετίσεις των παραγόντων των ερωτηματολογίων HBQ και SQ-75,
αρχικά παρατηρείται ότι ο παράγοντας «Αγνόηση του φαινομένου» σχετίζεται θετικά
με τους παράγοντες «Συναισθηματική στέρηση» (r=0,21, p=0,02),
«Καχυποψία/Κακοποίηση» (r=0,22, p=0,01), «Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση»
(r=0,22, p=0,02) και «Αποτυχία» (r=0,23, p=0,01). Κατά συνέπεια οι παραπάνω
παράγοντες του SQ-75 όσο εντονότερα εμφανίζονται στην προσωπικότητα τόσο
αυξάνεται η τάση των ατόμων για αγνόηση του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού. Επιπρόσθετα η αρνητική συσχέτιση του παράγοντα «Αγνόηση του
φαινομένου» με τους παράγοντες «Αυτοθυσία» (r=-0,28, p=0,00) και «Ανελαστικά
πρότυπα/Υπερκριτικότητα» (r=-0,26, p=0,00), υποδηλώνουν το ακριβώς αντίστροφο
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Τιμωρία
του θύτη
0,07
0,12
0,20*

συμπέρασμα. Αντίθετα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση των
παραγόντων «Ενασχόληση με τον θύτη» και «Βοήθεια από άλλους ενηλίκους» και
των παραγόντων του ερευνητικού εργαλείου SQ-75 δεν καθίσταται στατιστικά
σημαντική σε καμία περίπτωση (p>0,05), ενώ παράλληλα η μόνη στατιστικά
σημαντική συσχέτιση του παράγοντα «Ενασχόληση με το θύμα» παρατηρείται με τον
παράγοντα «Συναισθηματική στέρηση» (r=-0,20, p=0,03). Το αρνητικό πρόσημο του
συντελεστή r υποδηλώνει ότι όσο χαμηλότερη είναι η συναισθηματική στέρηση των
ατόμων τόσο αυξάνει η ένταση της ενασχόλησης με το θύμα. Τέλος, ο παράγοντας
«Τιμωρία του θύτη» παρουσιάζει αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με
τους παράγοντες «Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση», «Ελαττωματικότητα/
Ντροπή», Αποτυχία, «Ευαλωτότητα σε βλάβη/ασθένεια»,
«Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα» και «Συναισθηματική αναστολή» δείχνοντας
ότι η αυξημένη ύπαρξη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών συνεπάγεται μειωμένη
ένταση στην προοπτική τιμωρίας του θύτη σε περιπτώσεις διαπίστωσης κρουσμάτων
σχολικού εκφοβισμού.
Παράλληλα, παρατηρείται ότι ο παράγοντας «Αγνόηση του φαινομένου» της HBQ
σχετίζεται θετικά με την κατηγορία «Αποσύνδεση και απόρριψη» (r=0,26, p=0,00),
ενώ αρνητική είναι η συσχέτιση του παράγοντα «Τιμωρία του θύτη» και των
κατηγοριών «Αποσύνδεση και απόρριψη» (r=-0,21, p=0,02) και «Μειωμένη
αυτονομία και επιδόσεις» (r=-0,25, p=0,01) (Πίνακας 15).
Αντίθετα δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στους
παράγοντες του ερευνητικού εργαλείου BAQ και τους παράγοντες και τις κατηγορίες
της κλίμακας SQ-75 όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 16 και 17. Εξαίρεση
αποτελεί η συσχέτιση του παράγοντα «Παρέμβαση» και των παραγόντων
«Αυτοθυσία» (r=0,20, p=0,02) και «Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα» (r=0,22,
p=0,02) και των κατηγοριών «Προσανατολισμός στους άλλους» (r=0,18, p=0,05) και
«Υπερεπαγρύπνηση και αναστολή» (r=0,19, p=0,04) .
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Πίνακας 15: Συσχετίσεις παραγόντων κλιμάκων ΗΒQ και SQ-75

Αγνόηση του
φαινομένου

Ενασχόλησ
η με τον
θύτη

Ενασχόληση
με το θύμα

Βοήθεια από
άλλους
ενηλίκους

Τιμωρία
του θύτη

Συναισθηματική στέρηση

0,21*

-0,17

-0,20*

0,03

-0,15

Εγκατάλειψη-Αστάθεια

0,16

-0,10

0,02

-0,03

-0,17

*

-0,11

0,04

0,04

-0,07

0,22*

-0,06

-0,01

0,01

-0,18*

0,13

-0,17

-0,09

-0,08

-0,26**

Αποτυχία

0,23*

-0,03

-0,10

0,08

-0,30**

Εξάρτηση/Ανικανότητα

0,15

-0,15

-0,01

-0,06

-0,17

0,07

-0,10

-0,07

-0,04

-0,19*

0,10

-0,07

0,01

0,00

-0,10

0,12

-0,12

-0,03

-0,01

-0,26**

-0,28**

0,13

0,00

-0,03

-0,02

0,02

-0,09

-0,11

-0,01

-0,18*

-0,26**

0,09

0,14

-0,04

0,05

-0,01

0,03

0,15

0,05

-0,01

0,15

-0,16

-0,03

0,03

-0,13

Καχυποψία/Κακοποίηση
Κοινωνική
Απομόνωση/Αποξένωση
Ελαττωματικότητα/
Ντροπή

Ευαλωτότητα
σε
βλάβη/ασθένεια
Υπερεμπλοκή/
Μη
ανεπτυγμένος εαυτός
Υποτακτικότητα/
Υποχωρητικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική
αναστολή
Ανελαστικά
πρότυπα/Υπερκριτικότητ
α
Αυτονόητο
δικαίωμα/Μεγαλομανία
Ανεπαρκής
αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρ
χία

0,22

*p<0,05 **p<0,01
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Πίνακας 16: Συσχετίσεις παραγόντων κλίμακας ΗΒQ και κατηγοριών SQ-75

Αποσύνδεση και απόρριψη
επιδόσεις
στους

άλλους
Υπερεπαγρύπνηση

Ενασχόληση

Ενασχόληση

Βοήθεια από

Τιμωρία

φαινομένου

με τον θύτη

με το θύμα

άλλους ενηλίκους

του θύτη

-0,16

-0,07

-0,00

-0,21*

0,18

-0,11

-0,06

-0,00

-0,25**

-0,15

0,04

-0,01

-0,04

-0,14

-0,17

0,02

0,04

-0,03

-0,07

0,07

-0,07

0,08

0,04

-0,08

0,26

Μειωμένη αυτονομία και
Προσανατολισμός

Αγνόηση του

και

αναστολή
Μειωμένα όρια

**

**p<0,01 *p<0,05

Πίνακας 17: Συσχετίσεις παραγόντων κλιμάκων ΒΑQ και SQ-75

Συναισθηματική
στέρηση
ΕγκατάλειψηΑστάθεια
Καχυποψία/
Κακοποίηση
Κοινωνική Απομόνωση/
Αποξένωση
Ελαττωματικότητα/
Ντροπή
Αποτυχία
Εξάρτηση
/Ανικανότητα
Ευαλωτότητα σε βλάβη
/ασθένεια
Υπερεμπλοκή/
Μη ανεπτυγμένος εαυτός
Υποτακτικότητα/
Υποχωρητικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική
αναστολή
Ανελαστικά πρότυπα/
Υπερκριτικότητα
Αυτονόητο δικαίωμα/
Μεγαλομανία
Ανεπαρκής αυτοέλεγχος/
Αυτοπειθαρχία
*p<0,05
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Σοβαρότητα

Ενσυναίσθηση

Παρέμβαση

-0,20

0,04

-0,04

0,07

0,11

0,08

-0,07

0,10

-0,07

-0,08

0,02

-0,02

0,06

0,06

0,04

0,01

0,14

0,02

-0,04

-0,01

-0,08

-0,05

0,09

-0,01

0,10

0,17

0,11

-0,04

0,08

0,05

0,02

0,09

0,20*

-0,01

0,07

0,07

0,04

0,15

0,22*

0,09

0,13

0,08

-0,04

0,17

-0,01

Πίνακας 18: Συσχετίσεις παραγόντων κλίμακας BAQ και κατηγοριών SQ-75

Σοβαρότητα

Ενσυναίσθηση

Παρέμβαση

Αποσύνδεση και απόρριψη

-0,07

0,09

-0,01

Μειωμένη αυτονομία και επιδόσεις

0,01

0,14

0,02

Προσανατολισμός στους άλλους

-0,01

0,11

0,18*

Υπερεπαγρύπνηση και αναστολή

0,02

0,14

0,19*

Μειωμένα όρια

0,03

0,17

0,04

*p<0,05

Εξετάζοντας την σχέση της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών με
τους παράγοντες των ερωτηματολογίων στάσεων απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό,
χειρισμού του σχολικού εκφοβισμού και τους παράγοντες και τις κατηγορίες του
ερευνητικού εργαλείου SQ-75, παρατηρείται ότι αυτή δεν καθίσταται στατιστικά
σημαντική σε καμία εκ των ζευγαρωτών συσχετίσεων περιπτώσεις .
Εξαίρεση αποτελεί η συσχέτιση της ηλικίας και του βαθμού που οι ερωτηθέντες είναι
διατεθειμένοι να ασχοληθούν με το θύτη (r=-0,19, p=0,04) και να ζητήσουν βοήθεια
από άλλους ενηλίκους (r=-0,23, p=0,02) με το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή r
να υποδηλώνει ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό στην
προοπτική ενασχόλησης με το θύτη και αναζήτησης βοήθεια από ενηλίκους στις
περιπτώσεις που υποπέφτουν στην αντίληψη τους περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού.
Παράλληλα, στατιστικά σημαντική και θετική είναι η συσχέτιση της ηλικίας και του
παράγοντα «Αποτυχία» της κλίμακας SQ-75 (r=0,25, p=0,01).
Πίνακας 19: Συσχετίσεις ηλικίας και ετών υπηρεσίας και παραγόντων κλίμακας ΒΑQ

Σοβαρότητα
Ενσυναίσθηση
Παρέμβαση
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Ηλικία

Χρόνια Υπηρεσίας

-0,033
0,013
-0,043

0,016
0,070
0,048

Πίνακας20: Συσχετίσεις ηλικίας και ετών υπηρεσίας και παραγόντων κλίμακας HBQ

Αγνόηση του φαινομένου
Ενασχόληση με τον θύτη
Ενασχόληση με το θύμα
Βοήθεια
από
άλλους
ενηλίκους
Τιμωρία του θύτη

Ηλικία
-0,007
-0,191*
-0,149

Χρόνια Υπηρεσίας
0,046
-0,102
-0,039

-0,226*

-0,156

-0,148

-0,105

*p<0,05

Πίνακας 21: Συσχετίσεις ηλικίας και ετών υπηρεσίας και παραγόντων κλίμακας SQ-75

Συναισθηματική στέρηση
Εγκατάλειψη-Αστάθεια
Καχυποψία/Κακοποίηση
Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση
Ελαττωματικότητα/ Ντροπή
Αποτυχία
Εξάρτηση/Ανικανότητα
Ευαλωτότητα σε βλάβη/ασθένεια
Υπερεμπλοκή/
Μη
ανεπτυγμένος
εαυτός
Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική αναστολή
Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα
Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία
Ανεπαρκής
αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία
**p<0,01
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Ηλικία
0,15
-0,01
0,02
0,00
0,14
0,25**
0,05
0,08

Χρόνια Υπηρεσίας
0,10
0,02
0,06
-0,03
0,09
0,17
0,04
0,11

-0,07

-0,04

-0,01
0,02
0,03
-0,18
-0,18

0,02
0,03
0,03
-0,14
-0,11

0,09

0,10

Πίνακας 22: Συσχετίσεις ηλικίας και ετών υπηρεσίας και κατηγοριών κλίμακας SQ-75
Ηλικία

Χρόνια Υπηρεσίας

Αποσύνδεση και απόρριψη

0,07

0,06

Μειωμένη αυτονομία και επιδόσεις

0,10

0,10

Προσανατολισμός στους άλλους

0,01

0,03

Υπερεπαγρύπνηση και αναστολή

-0,10

-0,08

Μειωμένα όρια

-0,06

-0,02

Εν συνεχεία εξετάζεται η συσχέτιση των παραγόντων των ερωτηματολογίων στάσεων
απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό, χειρισμού του σχολικού εκφοβισμού και των
παραγόντων και κατηγοριών του ερευνητικού εργαλείου SQ-75 και του βαθμού που
οι ερωτηθέντες έχουν βιώσει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ως θύτες ή θύματα,
αλλά και του βαθμού αντίληψης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στη διάρκεια
της θητείας τους ως εκπαιδευτικοί.
Αρχικά, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση των παραγόντων
«Σοβαρότητα», «Ενσυναίσθηση» και «Παρέμβαση» του των ερωτηματολογίου
στάσεων απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό του βαθμού που οι ερωτηθέντες έχουν
βιώσει περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ως θύτες ή θύματα ή έχουν αντιληφθεί
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στη διάρκεια της θητείας τους ως εκπαιδευτικοί
(p>0,05). Παράλληλα, παραπλήσια είναι τα αποτελέσματα που παρατηρούνται στη
διαδικασία της συσχέτισης με τους παράγοντες του χειρισμού του σχολικού
εκφοβισμού με την υποσημείωση ότι προκύπτει στατιστικά σημαντική και θετική
συσχέτιση του βαθμού που οι ερωτηθέντες είχαν εμπειρίες σχολικού εκφοβισμού ως
θύτες και του παράγοντα «Αγνόηση του φαινομένου» (r=0,18, p=0,04), δείχνοντας
ότι όσο περισσότερες εμπειρίες έχουν βιώσει οι ερωτηθέντες ως θύτες περιστατικών
σχολικoύ εκφοβισμού τόσο περισσότερο τείνουν να αγνοούν ανάλογα φαινόμενα.
Παράλληλα, παρατηρείται ότι ο παράγοντας «Καχυποψία/Κακοποίηση» αλλά και ο
παράγοντας «Συναισθηματική αναστολή» το SQ-75, παρουσιάζουν θετική συσχέτιση
με το βαθμό των εμπειριών των ερωτηθέντων ως θύματα σχολικού εκφοβισμού και οι
παράγοντες «Ελαττωματικότητα/ Ντροπή» και «Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία»
συσχετίζονται θετικά με το βαθμό των εμπειριών των ερωτηθέντων ως θύτες
σχολικού εκφοβισμού. Στατιστικά σημαντική και θετική είναι επίσης η συσχέτιση του
βαθμού αντίληψης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς και
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του παράγοντα «Καχυποψία/Κακοποίηση» της κλίμακας SQ-75. Τέλος, στατιστικά
σημαντική και θετική είναι η συσχέτιση του βαθμού εμπειριών των ερωτηθέντων ως
θύματα σχολικού εκφοβισμού και του υποπαράγοντα «Αποσύνδεση και απόρριψη»
της SQ-75, του βαθμού εμπειριών των ερωτηθέντων ως θύτες σχολικού εκφοβισμού
και του υποπαράγοντα «Μειωμένα όρια» και του του βαθμού αντίληψης
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού από τους εκπαιδευτικούς και του υποπαράγοντα
«Αποσύνδεση και απόρριψη» της κλίμακας SQ-75.
Πίνακας 23: Συσχετίσεις βαθμού και είδους βίωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και
παραγόντων της κλίμακας BAQ
Βαθμός εμπειριών ως θύμα

Βαθμός εμπειριών ως θύτης

Βαθμός αντίληψης περιστατικών

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

Σοβαρότητα

0,05

0,08

-0,09

Ενσυναίσθηση

0,01

-0,01

-0,02

Παρέμβαση

-0,03

-0,04

-0,06

Πίνακας 24: Συσχετίσεις βαθμού και είδους βίωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και
παραγόντων της κλίμακας HBQ
Βαθμός εμπειριών ως θύμα

Βαθμός εμπειριών ως θύτης

Βαθμός αντίληψης περιστατικών

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

Αγνόηση του φαινομένου

0,11

0,19

Ενασχόληση με τον θύτη

-0,05

-0,05

0,08

Ενασχόληση με το θύμα

-0,04

-0,07

0,04

0,07

-0,01

-0,03

-0,09

-0,03

-0,09

Βοήθεια

από

άλλους

ενηλίκους
Τιμωρία του θύτη
*p<0,05
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*

-0,03

Πίνακας 25: Συσχετίσεις βαθμού και είδους βίωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και
παραγόντων της κλίμακας SQ-75
Βαθμός αντίληψης

Βαθμός εμπειριών ως θύμα

Βαθμός εμπειριών ως θύτης

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

Συναισθηματική στέρηση

0,17

0,04

0,14

Εγκατάλειψη-Αστάθεια

0,18

0,14

0,11

*

0,12

0,19*

0,14

0,13

0,15

Ελαττωματικότητα/ Ντροπή

0,16

0,30**

0,16

Αποτυχία

0,10

0,11

0,10

Εξάρτηση/Ανικανότητα

0,17

0,05

0,07

0,07

0,04

0,04

0,15

0,01

0,14

0,07

-0,04

0,10

-0,09

-0,05

0,01

**

0,03

-0,01

-0,03

0,05

0,06

0,13

0,18*

0,10

0,05

0,14

0,03

Καχυποψία/Κακοποίηση
Κοινωνική
Απομόνωση/Αποξένωση

Ευαλωτότητα σε
βλάβη/ασθένεια
Υπερεμπλοκή/ Μη
ανεπτυγμένος εαυτός
Υποτακτικότητα/
Υποχωρητικότητα
Αυτοθυσία
Συναισθηματική αναστολή
Ανελαστικά
πρότυπα/Υπερκριτικότητα
Αυτονόητο
δικαίωμα/Μεγαλομανία
Ανεπαρκής
αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία

0,21

0,28

**p<0,01 *p<0,05
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περιστατικών σχολικού
εκφοβισμού

Πίνακας 26: Συσχετίσεις βαθμού και είδους βίωσης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και
κατηγοριών της κλίμακας SQ-75
Βαθμός εμπειριών ως θύμα

Βαθμός εμπειριών ως θύτης

Βαθμός αντίληψης περιστατικών

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

σχολικού εκφοβισμού

0,23*

0,17

0,19*

0,15

0,07

0,12

-0,04

-0,06

0,06

0,13

0,05

0,04

0,11

0,19*

0,08

Αποσύνδεση και απόρριψη
Μειωμένη αυτονομία και
επιδόσεις
Προσανατολισμός στους
άλλους
Υπερεπαγρύπνηση και
αναστολή
Μειωμένα όρια
*p<0,05

Σύμφωνα με τον έλεγχο t για εξαρτημένα δείγματα δεν προκύπτουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις μέσες βαθμολογίες εμφανούς και συγκαλυμμένου σχολικού
εκφοβισμού όσον αφορά την αποδιδόμενη σοβαρότητα (p=0,87). Αναφορικά με τις
μέσες βαθμολογίες ενσυναίσθησης και την πιθανότητας σε ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ εμφανούς και
συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός της ενσυναίσθησης και της
πιθανότητας παρέμβασης ήταν μεγαλύτερος στις περιπτώσεις εμφανούς σχολικού
εκφοβισμού (p=0,001) (Πίνακας 10).

Πίνακας 27: Επίδραση τύπου σχολικού εκφοβισμού στις μέσες βαθμολογίες της κλίμακας BAQ

Σοβαρότητα
Ενσυναίσθηση
Πιθανότητα
παρέμβασης

Εμφανές
M.O.
T.A.
4,30
0,50
4,36
0,62

Συγκαλυμμένο
M.O.
T.A.
4,31
0,52
4,22
0,63

t
-0,17
3,63

p
0,87
0,00

4,59

4,25

6,31

0,00

0,50

0,65

Η στατιστική ανάλυση ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη στατιστικά
σημαντικών διαφοροποιήσεων στις μέσες βαθμολογίες των παραγόντων που
προκύπτουν από τα χρησιμοποιούμενα ερευνητικά εργαλεία με τη χρήση του ελέγχου
t για ανεξάρτητα δείγματα. Αρχικά παρατηρείται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
συγκεντρώνουν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες σε σχέση με τους άνδρες σε όλους
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τους παράγοντες του ερευνητικού εργαλείου BAQ. Κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν σε
μεγαλύτερο βαθμό ως σοβαρές τις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού (p=0,04), με
υψηλότερο βαθμό συναίσθησης (p=0,04) και με μεγαλύτερη διάθεση για παρέμβαση
σε αυτές (p=0,00).
Πίνακας 28: Επίδραση του φύλου στις μέσες βαθμολογίες της κλίμακας BAQ
Φύλο
Άνδρας

Γυναίκα

M.O.

T.A.

M.O.

T.A.

p

Σοβαρότητα

4,20

0,46

4,36

0,41

0,04

Ενσυναίσθηση

4,14

0,71

4,37

0,50

0,04

Παρέμβαση

4,25

0,58

4,51

0,42

0,00

Επιπλέον, βάση του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα προκύπτουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στις μέσες βαθμολογίες των ανδρών και των γυναικών όσον
αφορά το βαθμό ενασχόλησης με το θύμα, με τις γυναίκες να παρατηρείται να
απαντούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι θα ασχολούταν με το θύμα (p=0,03), ενώ δεν
παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων βαθμολογιών των λοιπών
παραγόντων της κλίμακας HBQ.

Πίνακας 29: Επίδραση του φύλου στις μέσες βαθμολογίες της κλίμακας HBQ
Φύλο
Άνδρας

Γυναίκα

M.O.

T.A.

M.O.

T.A.

p

Αγνόηση του φαινομένου

1,85

0,57

1,72

0,51

0,19

Ενασχόληση με τον θύτη

3,86

0,53

3,92

0,67

0,64

Ενασχόληση με το θύμα

3,07

1,07

3,47

0,87

0,03

Βοήθεια από άλλους ενηλίκους

3,88

0,59

3,94

0,57

0,55

Τιμωρία του θύτη

4,53

0,54

4,41

0,65

0,31

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες σε σχέση με
τους άνδρες στους παράγοντες «Εγκατάλειψη-Αστάθεια» (p=0,04), Αυτοθυσία
(p<0,001) και Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα (p=0,01) , αλλά και τον
υποπαράγοντα Προσανατολισμός στους άλλους (p<0,001) της κλίμακας SQ-75.
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Πίνακας 30: Επίδραση του φύλου στις μέσες βαθμολογίες της κλίμακας SQ-75
Φύλο
Άνδρας

Γυναίκα

M.O.

T.A.

M.O.

T.A.

p

Συναισθηματική στέρηση

1,76

0,76

1,86

1,03

0,61

Εγκατάλειψη-Αστάθεια

1,52

0,73

1,86

0,90

0,04

Καχυποψία/Κακοποίηση

1,87

0,78

1,87

0,75

0,98

Κοινωνική Απομόνωση/Αποξένωση

1,51

0,76

1,62

0,83

0,50

Ελαττωματικότητα/ Ντροπή

1,34

0,60

1,32

0,45

0,81

Αποτυχία

1,44

0,68

1,66

0,70

0,10

Εξάρτηση/Ανικανότητα

1,33

0,51

1,37

0,49

0,64

Ευαλωτότητα σε βλάβη/ασθένεια

1,66

0,71

1,92

0,76

0,06

Υπερεμπλοκή/ Μη ανεπτυγμένος εαυτός

1,45

0,68

1,64

0,71

0,17

Υποτακτικότητα/Υποχωρητικότητα

1,59

0,66

1,87

0,81

0,06

Αυτοθυσία

2,81

1,19

3,68

1,04

0,00

Συναισθηματική αναστολή

2,10

0,97

2,00

0,94

0,60

Ανελαστικά πρότυπα/Υπερκριτικότητα

3,09

1,10

3,64

1,17

0,01

Αυτονόητο δικαίωμα/Μεγαλομανία

2,30

1,06

2,59

0,95

0,12

Ανεπαρκής αυτοέλεγχος/Αυτοπειθαρχία

1,94

0,84

2,16

0,85

0,17

Πίνακας 31: Επίδραση του φύλου στις μέσες βαθμολογίες της υποκλίμακας SQ-75
Φύλο
Άνδρας

Γυναίκα

M.O.

T.A.

M.O.

T.A.

p

Αποσύνδεση και απόρριψη

1,60

0,55

1,70

0,60

0,36

Μειωμένη αυτονομία και επιδόσεις

1,47

0,54

1,65

0,48

0,07

Προσανατολισμός στους άλλους

2,20

0,76

2,77

0,70

0,00

Υπερεπαγρύπνηση και αναστολή

2,60

0,90

2,82

0,84

0,17

Μειωμένα όρια

2,12

0,87

2,38

0,75

0,09

ΣΥΝΟΨΗ
Συγκεντρώνοντας και συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
αρχικά εκτιμάται ότι τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία στο σύνολο τους παρουσιάζουν
απαντήσεις οι οποίες συμπεριφέρονται ικανοποιητικά γεγονός που αποδεικνύεται από
τις ικανοποιητικές τιμές που εμφανίζει ο συντελεστής εσωτερικής συνάφειας και
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αξιοπιστίας Alpha του Cronbach. Όσον αφορά τις στάσεις των συμμετεχόντων στην
έρευνα εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα σχολικού εκφοβισμού, προέκυψε ότι ο
βαθμός σοβαρότητας με τον οποίο οι ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν ανάλογα
περιστατικά είναι εξαιρετικά υψηλός ενώ ανάλογος είναι και ο βαθμός
ενσυναίσθησης που τους διακρίνει. Παράλληλα, έντονη παρουσιάζεται και η διάθεση
τους για παρέμβαση για την αντιμετώπιση κρουσμάτων σχολικού εκφοβισμού. Το
είδος της παρέμβασης στοχεύει κατά κύριο λόγο στην τιμωρία του θύτη και σε
ελαφρώς μικρότερο βαθμό στην αναζήτηση βοήθεια από άλλους ενηλίκους και στην
ενασχόληση με το θύτη. Χαμηλότερος είναι ο βαθμός διάθεσης ενασχόλησης με το
θύμα ενώ γενικά οι εκπαιδευτικοί δε διατίθενται να αγνοήσουν φαινόμενα σχολικού
εκφοβισμού.
Στενή είναι η σχέση που προκύπτει μεταξύ του βαθμού σοβαρότητας, ενσυναίσθησης
και διάθεσης για παρέμβαση των εκπαιδευτικών όσον αφορά ζητήματα σχολικού
εκφοβισμού, αλλά και του τρόπου που διατίθενται να παρέμβουν για την επίλυση
ανάλογου είδους προβλημάτων. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που
διακρίνονται από υψηλού βαθμού συναισθηματική στέρηση είναι λιγότερο προσφιλή
στο να ασχοληθούν με το θύμα, ενώ την τιμωρία του θύτη ζητούν κατά κύριο λόγο
εκπαιδευτικοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν χαμηλό βαθμό αποξένωσης, δεν είναι
ντροπαλοί, είναι γενικά επιτυχημένοι και ανυποχώρητοι στις απόψεις τους ενώ
παράλληλα δεν παρουσιάζουν συναισθηματική αναστολή. Παράλληλα, υψηλότερες
είναι οι πιθανότητες παρέμβασης σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ατόμων που
εμφανίζουν υψηλό αίσθημα αυτοθυσίας αλλά και ανελαστικών προτύπων.
Η ηλικία των εκπαιδευτικών συνδέεται αρνητικά με το βαθμό που δύνανται να
ενασχοληθούν με το θύτη ή να ζητήσουν βοήθεια από άλλους ενηλίκους, ενώ
αντίθετα δεν παρατηρείται σημαντική επίδραση των ετών υπηρεσίας στη
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στο σχολικό εκφοβισμό. Εξαιρετικά
σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
εμπειριών ως θύτες σχολικού εκφοβισμού τείνουν περισσότερο στην αγνόηση τέτοιου
είδους φαινομένων. Τέλος, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη
σοβαρότητα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με τους άνδρες, ενώ έχουν
επίσης υψηλότερο βαθμό ενσυναίσθησης για αυτά και μεγαλύτερη διάθεση
παρέμβασης ιδιαίτερα στην προοπτική ενασχόλησης με το θύμα.
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Συζήτηση
Αποδιδόμενη σοβαρότητα, ενσυναίσθηση και πιθανότητα
παρέμβασης
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν πιστεύουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα,
δείχνουν υψηλή ενσυναίσθηση για τα θύματά του σχολικού εκφοβισμού και
δηλώνουν πρόθυμοι να παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού. Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι πολύ ελπιδοφόρα για την
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, καθώς οι στάσεις των εκπαιδευτικών για το
συγκεκριμένο ζήτημα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανταπόκρισή τους στα
διάφορα κρούσματα σχολικού εκφοβισμού.
Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αντιμετωπίζουν τον
σχολικό εκφοβισμό ως ένα σοβαρό ζήτημα. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά
με τη σοβαρότητα ενός ζητήματος επηρεάζουν την πρόθεσή τους να παρέμβουν,
καθώς όσο μεγαλύτερη αξία και σοβαρότητα αποδίδουν σε ένα ζήτημα τόσο πιο
πιθανό είναι να αναλάβουν δράση για την καταπολέμησή του. Αυτό επιβεβαιώνεται
από έναν αριθμό ερευνών, σύμφωνα με τα ευρήματα των οποίων όσο πιο σοβαρό
θεωρούσαν οι εκπαιδευτικοί ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού, τόσο πιο πιθανό
ήταν να παρέμβουν σε αυτό (Ellis & Shute, 2007; Bauman & del Rio, 2006; Craig et
al., 2000). Όπως προκύπτει λοιπόν η υψηλή αποδιδόμενη σοβαρότητα στο θέμα του
σχολικού εκφοβισμού υποδηλώνει μεγαλύτερη προθυμία για την καταπολέμησή του.
Παλαιότερες έρευνες έχουν επίσης δείξει πως όταν οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν μια
εκφοβιστική συμπεριφορά ως σοβαρή, εκδηλώνουν παθητική στάση και είτε δεν
παρεμβαίνουν καθόλου για να την αντιμετωπίσουν, είτε παρεμβαίνουν με
αναποτελεσματικούς και επιφανειακούς τρόπους. Συνεπώς, η πεποίθηση των
εκπαιδευτικών ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα αποτελεί ένα
θετικό δείγμα για την αντιμετώπισή του, καθώς η συγκεκριμένη πεποίθηση προμηνύει
μεγαλύτερη πιθανότητα ενεργής στάσης , κινητοποίησης και δράσης για την
αντιμετώπιση των κρουσμάτων σχολικού εκφοβισμού.
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Θετικό δείγμα για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί και η υψηλή
ενσυναίσθηση για τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Η ενσυναίσθηση αποτελεί
την ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τα συναισθήματα του άλλου και να δει τα
πράγματα από τη δική του οπτική (Lamm, Batson & Decety, 2007). Επομένως οι
εκπαιδευτικοί με υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης είναι πιο πιθανό να κατανοήσουν την
εμπειρία της θυματοποίησης και να ταυτιστούν με το θύμα (Eslea & Smith, 2000).
Επιπλέον, το χαρακτηριστικό της ενσυναίσθησης έχει συνδεθεί με βοηθητική
συμπεριφορά και οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν υψηλά σκορ, είναι πιο πιθανό
να λάβουν ενεργή στάση απέναντι στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και να είναι
πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία (Craig, Bauman &
Leschied, 2011). Είναι κατανοητό λοιπόν ότι η ικανότητα του εκπαιδευτικού να
συμπάσχει με το θύμα του σχολικού εκφοβισμού και να κατανοεί τα συναισθήματά
του οδηγεί σε μεγαλύτερη κινητοποίηση και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Όσον αφορά τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την πρόθεσή τους να
παρέμβουν στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί του παρόντος
δείγματος δήλωσαν υψηλό βαθμό προθυμίας παρέμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη τη
θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς (Ajzen, 1991) σύμφωνα με την οποία η
συμπεριφορά ενός ατόμου καθορίζεται από την πρόθεσή του να εκτελέσει τη
συγκεκριμένη συμπεριφορά, καταλαβαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν
προθυμία να παρέμβουν σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού είναι πιο πιθανό να
το πραγματοποιήσουν. Παρά το γεγονός, ωστόσο ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν
προθυμία να παρέμβουν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, κάτι τέτοιο δε
φαίνεται στην πράξη. Καθώς φαίνεται υπάρχει χάσμα μεταξύ των δηλώσεων των
εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συχνότητα των παρεμβάσεών τους και των
δηλώσεων των μαθητών. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι παρεμβαίνουν σχεδόν
πάντα στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ωστόσο οι μαθητές δε φαίνεται να
συμμερίζονται αυτή την άποψη (Limber, 2002; Pepler, Craig, Ziegler & Charach,
1993). Αυτό ίσως να έχει να κάνει με τον βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνονται οι
εκπαιδευτικοί τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, καθώς επίσης και με το τι
ορίζουν οι ίδιοι ως σχολικό εκφοβισμό.
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Διαφορά στάσεων απέναντι σε εμφανείς και σε συγκαλυμμένες
μορφές σχολικού εκφοβισμού
Όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πιο σοβαρά
τα περιστατικά εμφανούς σχολικού εκφοβισμού, νιώθουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση
για τα θύματά εμφανών εκφοβιστικών συμπεριφορών και δηλώνουν πιο πρόθυμοι να
παρέμβουν σε αυτά εν αντιθέσει με τα περιστατικά συγκαλυμμένου σχολικού
εκφοβισμού (Yoon & Kerber, 2003; Bauman & Del Rio, 2005; Bauman & Del Rio
2006;Byers, Caltabiano & Caltabiano, 2011; Craig, Bell & Leschied, 2011; Boulton,
Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013).
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα ευρήματα της διεθνούς
βιβλιογραφίας όσον αφορά τον βαθμό της ενσυναίσθησης και της πρόθεσης για
παρέμβαση σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, πράγμα που δε συμβαίνει για τη
μεταβλητή της αποδιδόμενης σοβαρότητας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για τα θύματα εμφανούς σχολικού εκφοβισμού και
δήλωναν προθυμότεροι να παρέμβουν σε αυτά, ωστόσο δεν παρατηρείται διαφορά
μεταξύ εμφανούς και συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού όσον αφορά τον βαθμό
αποδιδόμενης σοβαρότητας .
Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν περιστατικά
συγκαλυμμένης μορφής εκφοβισμού τόσο σοβαρά όσο τα περιστατικά εμφανούς
μορφής σχολικού εκφοβισμού. Στις έρευνες αυτές οι εκπαιδευτικοί αξιολογούσαν τα
περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας ως σοβαρότερα, ενώ δεν απέδιδαν την ίδια
σοβαρότητα σε περιστατικά όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ηλεκτρονική βία
(Boulton et al, 2013; Byers, Caltabiano & Caltabiano, 2011; Bauman & Del Rio,
2006; Craig, Henderson & Murphy, 2000). Πίστευαν επίσης ότι οι συγκαλυμμένες
μορφές σχολικού εκφοβισμού αποτελούν φυσιολογικό κομμάτι της ωρίμανσης και
δεν προκαλούν άγχος στους μαθητές και άλλες επιζήμιες συνέπειες. Στην παρούσα
έρευνα ωστόσο παρατηρούμε μια ανατροπή αυτών των αποτελεσμάτων καθώς ο
βαθμός της αποδιδόμενης σοβαρότητας σε περιστατικά εμφανούς σχολικού
εκφοβισμού δε διαφέρει από τον βαθμό αποδιδόμενης σοβαρότητας σε περιστατικά
συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού. Το γεγονός ότι αποδίδεται αντίστοιχη
σοβαρότητα σε μορφές όπως συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού αποτελεί μια
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θετική εξέλιξη, η οποία πιθανώς να σχετίζεται με τη μεγαλύτερη πληροφόρηση
σχετικά με το φάσμα του σχολικού εκφοβισμού και τις μορφές που μπορεί να πάρει
καθώς επίσης και των επιζήμιων συνεπειών που μπορεί να έχει για το θύμα ό
αποκλεισμός από το κοινωνικό σύνολο και η ηλεκτρονική βία μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση το συγκεκριμένο εύρημα η πρώτη ερευνητική
υπόθεση απορρίπτεται.
Όσον αφορά στην ενσυναίσθηση για το θύμα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, η
διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν μεγαλύτερη συμπόνια
για τους μαθητές που έχουν υποστεί πράξεις εμφανούς σχολικής βίας σε σχέση με
τους μαθητές που έχουν υποστεί συγκαλυμμένο σχολικό εκφοβισμό (Boulton et al,
2013; Byers, Caltabiano & Caltabiano, 2011; Craig, Bell & Leschied, 2011; Bauman
& Del Rio, 2006; Yoon & Kerber, 2003;Craig, Henderson & Murphy, 2000). Oι
εκπαιδευτικοί παρουσίαζαν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για τα θύματα των
περιστατικών σωματικής και λεκτικής μορφής εκφοβισμού και μικρότερη για τα
περιστατικά ηλεκτρονικής και σχεσιακής μορφής. Ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν
και στην παρούσα έρευνα καθώς οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως
νιώθουν μεγαλύτερη συμπόνια για τους μαθητές που υφίστανται εμφανή σχολικό
εκφοβισμό. Αυτό πιθανώς να σχετίζεται με το γεγονός ότι οι πιο άμεσες πράξεις βίας
όπως τα χτυπήματα, οι βρισιές και οι προσβολές έχουν πιο εμφανή και άμεσο
αντίκτυπο στα θύματά τους σε σχέση με πράξεις όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και
η συκοφαντία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου οι συνέπειες δεν είναι
τόσο εμφανείς. Επομένως είναι πιο εύκολο να ταυτιστεί κάποιος με τα θύματα
άμεσων συμπεριφορών σχολικής βίας. Με βάση τα παραπάνω η δεύτερη υπόθεση
επιβεβαιώνεται.
Τέλος, όπως έχει προκύψει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν πιο πρόθυμοι να παρέμβουν σε περιστατικά εμφανούς σχολικού
εκφοβισμού σε σχέση με περιστατικά συγκαλυμμένου σχολικού εκφοβισμού (Byers,
Caltabiano & Caltabiano, 2011). Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι
είναι πιο πιθανό να παρέμβουν σε περιστατικά σωματικού σχολικού εκφοβισμού, ενώ
δε συμβαίνει το ίδιο για περιστατικά σχεσιακού σχολικού εκφοβισμού (Boulton,
Down, Fowles & Simmonds, 2013) ακόμα και όταν οι ίδιοι ήταν μάρτυρες του
περιστατικού (Craig, Henderson & Murphy, 2000). Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε σωματικές διαμάχες ακόμα και όταν αυτές δεν
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αποτελούν σχολικό εκφοβισμό ενώ ταυτόχρονα δεν προτίθενται να παρέμβουν σε
καταστάσεις με κοινωνικό και συναισθηματικό κόστος όπως οι συγκαλυμμένες
μορφές εκφοβισμού (Batsche, 1997). Και από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι
υπήρχε διαφορά στην πρόθεση των εκπαιδευτικών να παρέμβουν σε περιστατικά
άμεσου και έμμεσου σχολικού εκφοβισμού: οι εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος
δήλωσαν ότι είναι πιο πιθανό να παρέμβουν για να σταματήσουν μια σωματική ή μια
λεκτική επίθεση σε σχέση με μια πράξη κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό το εύρημα
πιθανόν να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα περιστατικά εμφανούς σχολικού
εκφοβισμού είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν, ενώ η συγκαλυμμένη μορφή δεν είναι
εύκολο να παρατηρηθεί ώστε να αναλάβουν δράση (Bauman & Del Rio, 2006; Yoon
& Kerber 2003; Craig & Pepler, 1997) . Επιπλέον, η μη παρέμβαση σε ένα
περιστατικό εμφανούς σχολικού εκφοβισμού όπως για παράδειγμα στον ξυλοδαρμό
ενός μαθητή θεωρείται πιο κατακριτέο και μη αποδεκτό σε σχέση με ένα περιστατικό
κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο όμως, η συγκεκριμένη αντιμετώπιση των
περιστατικών συγκαλυμμένης μορφής εκφοβισμού είναι λανθασμένη έως και
επικίνδυνη για τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Ο συγκαλυμμένος τύπος
σχολικού εκφοβισμού έχει εξίσου έως και σοβαρότερες μακροχρόνιες συνέπειες για
τη σωματική και ψυχική υγεία των θυμάτων του, την κοινωνικοποίησή του και τις
ακαδημαϊκές επιδόσεις του (Nishina & Junnoven ,2005), επομένως δεν θα πρέπει να
υποτιμάται και να αγνοείται συμβάλλοντας έτσι στην διαιώνισή του. Με βάση τα
παραπάνω επιβεβαιώνεται και η τρίτη υπόθεση.

Σχέση ενσυναίσθησης, αποδιδόμενης σοβαρότητας και
πιθανότητας παρέμβασης
Από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει προκύψει ότι υπάρχει άμεση σχέση
μεταξύ ενσυναίσθησης , σοβαρότητας και πιθανότητας παρέμβασης. Σύμφωνα με
έναν αριθμό ερευνών όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της ενσυναίσθησης, τόσο
μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός της αποδιδόμενης σοβαρότητας. Επιπλέον, όσο
μεγαλύτερος ο βαθμός ενσυναίσθησης και αποδιδόμενης σοβαρότητας τόσο πιο
μεγαλώνει και η πιθανότητα παρέμβασης (Byers et al, 2011; Bradshaw et al, 2007;
Mishna et al, 2005; Craig et al, 2000).
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Καθώς φαίνεται, ο βαθμός της ενσυναίσθησης για το θύμα παίζει σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση των απόψεων του εκπαιδευτικού σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και
τον βαθμό στον οποίο ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού θεωρείται σοβαρό.
Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η ενσυναίσθηση επηρεάζει σημαντικά τη στάση
των εκπαιδευτικών απέναντι σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (Bradshaw et
al, 2007; Mishna et al, 2005; Craig et al, 2000; Eslea & Smith, 2000). Συγκεκριμένα,
όσο μεγαλύτερη ενσυναίσθηση δείχνουν οι εκπαιδευτικοί για το θύμα τόσο
μεγαλύτερη είναι και η σοβαρότητα που αποδίδουν στο περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού Byers et al, 2011; Bradshaw et al, 2007; Mishna et al, 2005; Craig et al,
2000).Και στη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ
ενσυναίσθησης και αποδιδόμενης σοβαρότητας σε ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού. Με αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται η τέταρτη υπόθεση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών μεγαλύτερος βαθμός
ενσυναίσθησης και αποδιδόμενης σοβαρότητας συνεπάγεται με μεγαλύτερη
πιθανότητα παρέμβασης (Kerber & Yoon, 2004; Bauman, Del Rio, 2005; Bauman,
Del Rio, 2006; Boulton, Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013). Όσο πιο
σοβαρό θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού τόσο πιο
πιθανό είναι να αναλάβουν δράση για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο
περιστατικό. Οι εκπαιδευτικοί που δε θεωρούν τον σχολικό εκφοβισμό ως ένα
σοβαρό ζήτημα είναι πιο παθητικοί και αναποτελεσματικοί να αντιμετωπίσουν
τέτοιες συμπεριφορές (Boulton, Hardcastle, Down, Fowles & Simmonds, 2013;
Craig, Henderson & Murphy, 2000). Επιπλέον, η ενσυναίσθηση έχει συνδεθεί με τη
βοηθητική συμπεριφορά (Mehrabian & Epstein, 1972; Batson et al, 1991) και οι
εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθησης φαίνεται να
αναλαμβάνουν πιο ενεργή στάση απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό (Yoon, 2004;
Craig, Henderson & Murphy, 2000). Και στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η ενσυναίσθηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί για το θύμα και η άποψή
τους σχετικά με τη σοβαρότητα του σχολικού εκφοβισμού σχετίζονται με την
πρόθεσή τους να παρέμβουν επιβεβαιώνοντας την πέμπτη και την έκτη υπόθεση.
Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενημερώνοντας τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σοβαρότητα του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού, καθώς επίσης και αυξάνοντας τον βαθμό της ενσυναίσθησής τους με την
εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες
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για παρέμβαση ώστε να επιτευχθεί η αντιμετώπιση αν όχι η εξάλειψη του
φαινομένου.

Τρόποι χειρισμού σχολικού εκφοβισμού
Σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών σχετικά με τις στρατηγικές που θα
χρησιμοποιούσαν οι προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού η πιο δημοφιλής τακτική είναι η τιμωρητική μέθοδος. Στη συνέχεια
ακολουθεί η αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους, η ενασχόληση με τον θύτη
με μη τιμωρητικούς τρόπους, η ενασχόληση με το θύμα και τέλος η αγνόηση του
φαινομένου.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
θα αναλάμβανε δράση για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού
καθώς η «αγνόηση του φαινομένου» δε φαίνεται να αποτελεί μια διαδεδομένη
στρατηγική. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη δήλωσή τους ότι είναι πρόθυμοι να
παρέμβουν στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Αντίστοιχα, και σε προηγούμενες
παρόμοιες έρευνες προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα αγνοούσαν ένα τέτοιο
συμβάν (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008; Sairanen & Pfeffer, 2011). Αντιθέτως, σε
μια παλαιότερη έρευνα, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (25%) θεωρούσε
ότι η αγνόηση ενός περιστατικού σχολικού εκφοβισμού αποτελεί μια βοηθητική
πρακτική (Stephenson & Smith, 1989). Πιθανώς, με την πάροδο του χρόνου οι
εκπαιδευτικοί είναι πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το θέμα
του σχολικού εκφοβισμού και με το πόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η απουσία
παρέμβασης. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν πλέον την αγνόηση του
φαινομένου ως κατάλληλη στάση για την αντιμετώπισή του είναι πολύ ελπιδοφόρο.
Όταν ένα πρόβλημα με τόσο σοβαρές συνέπειες για τα θύματά του αγνοείται τείνει
διαιωνίζεται προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες βλάβες στα εμπλεκόμενα άτομα.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δημοφιλέστερη στρατηγική για το παρόν δείγμα
είναι η επιβολή τιμωρίας στον θύτη. Ευρήματα προηγούμενων ερευνών
επιβεβαιώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την επιβολή τιμωριών στους θύτες
περισσότερο από άλλες πρακτικές για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
(Harris & Willoughby 2003; Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). Παρόλο που η
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πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει αυτόματα την εφαρμογή της τιμωρητικής
μεθόδου η αποτελεσματικότητά της είναι αμφίβολη (Skiba, 2000). Η συγκεκριμένη
μέθοδος δε φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση της υπακοής του θύτη και δε
συνεπάγεται με αυτόματη συμμόρφωσή του (American Psychologist, 2008). Σε
πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι πιθανό η επιβολή τιμωρίας να οδηγήσει στα
αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα εντείνοντας την ανυπακοή και την
ανεπιθύμητη συμπεριφορά (Gottredson, 1989; Shores, Gunter & Jack, 1993).
Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε τις αρνητικές συνέπειες της μεθόδου αυτής
για τους δέκτες της τιμωρίας. Οι αυστηρές τιμωρίες μπορεί να προκαλέσουν έντονο
άγχος και να οδηγήσουν σε διακοπή της φοίτησης ή σε αδυναμία έγκαιρης
αποφοίτησης (Hyman & Perone, 1998; Bowditch, 1993). Στην προσπάθεια λοιπόν να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού είναι πιθανό να προκληθούν
επιπλέον προβλήματα. Θα ήταν βοηθητικό επομένως οι εκπαιδευτικοί να
ενημερωθούν σχετικά με την ελλιπή αποτελεσματικότητα της τιμωρητικής μεθόδου
και τις αρνητικές της συνέπειες και να προταθούν άλλες αποτελεσματικότερες
στρατηγικές.
Η δεύτερη δημοφιλέστερη στρατηγική για την αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού για τους εκπαιδευτικούς του παρόντος δείγματος είναι η αναζήτηση
βοήθειας από άλλους ενηλίκους. Και σε παλαιότερες έρευνες, η αναζήτηση βοήθειας
από άλλους ενηλίκους αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά προτίμησης μέθοδο μετά την
τιμωρία του θύτη (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008; Sairanen & Pfeffer, 2011). H
συμπερίληψη άλλων ενηλίκων όπως των διευθυντών, των σχολικών συμβούλων και
των γονέων στη διαδικασία αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού είναι
απαραίτητη (Eslea & Smith, 2000; Craig et. al, 2000; Koivisto, 2004; Bauman, Rigby
& Hoppa, 2008) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των περισσότερων
προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου (Power-Elliott
& Harris,2012). Ωστόσο όμως στο συγκεκριμένο σημείο οφείλουμε να
αναρωτηθούμε μήπως η εφαρμογή της συγκεκριμένης τακτικής πηγάζει από τη
δυσκολία εύρεσης μιας κατάλληλης τεχνικής και μετάθεση ευθύνης σε άλλα άτομα
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Πιθανόν, λόγω έλλειψης ενημέρωσης,
ειδικών προγραμμάτων και μιας κοινής γραμμής του σχολείου για την αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να παραπέμψουν το θέμα σε
κάποιο άλλο ενήλικο άτομο.
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Η στρατηγική της ενασχόλησης με τον θύτη με μη τιμωρητικό τρόπο βρίσκεται στην
τρίτη θέση σε σειρά προτίμησης για τους εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας σε
συμφωνία με παλαιότερη έρευνα (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008). Η συζήτηση με
τον θύτη, η ενημέρωσή του σχετικά με την κατάσταση του θύματος και η αναζήτηση
πιθανών λύσεων αποτελούν κάποια παραδείγματα της μη τιμωρητικής ενασχόλησης
με τον θύτη. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού (Smith, 2001; Griffiths, 2001; Smith &
Sharp, 1994; Maines & Robinson, 1994; Duncan, 1996). Ωστόσο όμως τα θετικά
αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου έχουν προκύψει από την εφαρμογή
συγκεκριμένων και στοχευμενων προγραμμάτων όπως η μέθοδος Shared Concern και
η μέθοδος No Blame, τα οποία απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, εκπαίδευση των
ατόμων και εφαρμογή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι
ένας αριθμός εκπαιδευτικών αναφέρει ότι θα χρησιμοποιούσε μη τιμωρητικές
τακτικές, ωστόσο όμως η αποσμασματική εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής
χωρίς προσχεδιασμό και εκπαίδευση αμφιβόλως θα φέρει ανάλογα αποτελέσματα.
Τέλος, η λιγότερο διαδεδομένη τακτική που ανέφεραν ότι θα χρησιμοποιούσαν οι
εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος ήταν η ενασχόληση με το θύμα. Το
συγκεκριμένο εύρημα είχε προκύψει και από προηγούμενη έρευνα (Bauman, Rigby,
Hoppa, 2008). Η ενασχόληση με το θύμα του σχολικού εκφοβισμού αποσκοπεί στην
αύξηση του δυναμισμού του και στην αντίδρασή του με έναν πιο δυναμικό και
λιγότερο παθητικό τρόπο απέναντι στον θύτη. Η συγκεκριμένη μέθοδος φαίνεται να
συμβάλλει στη μείωση της θυματοποίησης αν και υπάρχουν λίγες έρευνες για την
αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Ωστόσο όμως, φαίνεται να
υπάρχει γενικά η τάση οι εκπαιδευτικοί να επικεντρώνονται στους θύτες της
επιθετικής συμπεριφοράς προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού μη δίνοντας αντίστοιχη σημασία στα θύματα της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς.

Συσχετίσεις τρόπων χειρισμού σχολικού εκφοβισμού μεταξύ
τους
Στην παρούσα έρευνα, δεν προκύπτει κάποια συσχέτιση μεταξύ της αγνόησης του
φαινομένου και κάποιας άλλης στρατηγικής. Όπως είναι λογικό, οι εκπαιδευτικοί οι
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οποίοι αγνοούν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, δεν εφαρμόζουν κάποια
στρατηγική για να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο συμβάν.
Οι υπόλοιπες στρατηγικές με εξαίρεση το ζεύγος «Ενασχόληση με το θύμα» και
«Αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους» παρουσιάζουν συσχέτιση μεταξύ τους.
Η «ενασχόληση με τον θύτη» σχετίζεται με την «εφαρμογή τιμωρίας του θύτη», την
«ενασχόληση με το θύμα» και την «αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους».
Επιπλέον, η «ενασχόληση με το θύμα» σχετίζεται με την «τιμωρία του θύτη» και η
«αναζήτηση βοήθειας από άλλους ενηλίκους» σχετίζεται με τα «την τιμωρία του
θύτη».
Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους για να
αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και δεν ακολουθούν μια
σταθερή μέθοδο, αλλά προτιμούν να συνδυάζουν διάφορες μεθόδους. Αυτό πιθανώς
να έχει να κάνει με την έλλειψη μιας πολιτικής του σχολείου που να στοχεύει στην
καταπολέμηση του φαινομένου, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να πειραματίζονται
δοκιμάζοντας διάφορούς τρόπους.

Σχέση στάσεων και στρατηγικών σχολικού εκφοβισμού
Όπως προέκυψε στην παρούσα έρευνα η σοβαρότητα που αποδίδει ένας
εκπαιδευτικός σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού δεν επηρεάζει την επιλογή
στρατηγικής αντιμετώπισης. Το ίδιο ισχύει και για τον βαθμό ενσυναίσθησης για το
θύμα. Όσον αφορά την πιθανότητα παρέμβασης, σχετίζεται αρνητικά με την
αγνόηση του φαινομένου. Όπως είναι λογικό, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν
πρόθυμοι να παρέμβουν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, δεν θα αγνοούσαν
ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, η πιθανότητα παρέμβασης
σχετίζεται με την τιμωρία του θύτη. Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν πρόθυμοι να
παρέμβουν σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού δήλωσαν ότι θα
χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική της τιμωρίας του θύτη, η οποία αποτελεί και την
πιο διαδεδομένη στρατηγική.
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Πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα
Όσον αφορά τα πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα, οι συμμετέχοντες δε
σημείωσαν σε γενικές γραμμές υψηλές βαθμολογίες. Μόνη εξαίρεση αποτελούν το
σχήμα της αυτοθυσίας και το σχήμα των ανελαστικών προτύπων/υπερκριτικότητας,
στα οποία οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν βαθμολογίες πάνω από τον μέσο όρο.
Επομένως, οι εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος επικεντρώνονται σε υπέρμετρο
βαθμό στην κάλυψη των αναγκών των άλλων εις βάρος της προσωπικής τους
ευχαρίστησης προς αποφυγή ενοχών λόγω εγωιστικής συμπεριφοράς (Young, 2008).
Στις οικογένειες των ατόμων αυτών υπάρχει αποδοχή υπό προϋποθέσεις. Τα άτομα
πρέπει να καταπιέζουν σημαντικές πλευρές του εαυτού τους για να κερδίσουν αγάπη,
προσοχή και αποδοχή.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν πολύ υψηλά εσωτερικευμένα πρότυπα
συμπεριφοράς και επίδοσης κυρίως με σκοπό να αποφευχθεί η κριτική από τους
άλλους. Ασκούν υπερβολική αυτοκριτική και χαρακτηρίζονται από τελειομανία,
άκαμπτους κανόνες και ψύχωση με τον χρόνο και την αποδοτικότητα (Young, 2008).
Οι οικογένειες προέλευσης των συγκεκριμένων ατόμων είναι αυστηρές, απαιτητικές
και τιμωρητικές. Στις οικογένειες αυτές, η επίδοση, το καθήκον, οι κανόνες, η
απόκρυψη συναισθημάτων και η αποφυγή λαθών είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα και αποδιδόμενη
σοβαρότητα, ενσυναίσθηση και πιθανότητα παρέμβασης
Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ
αποδιδόμενης σοβαρότητας σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και πρώιμων
δυσπροσαρμοστικών σχημάτων. Το ίδιο προέκυψε και αναφορικά με την
ενσυναίσθηση για το θύμα. Όσον αφορά την πιθανότητα παρέμβασης σε ένα
περιστατικό σχολικού εκφοβισμού, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με
κάποια σχήματα.
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Αρχικά, προέκυψε συσχέτιση μεταξύ της ευρύτερης κατηγορίας δυσπροσαρμοστικών
σχημάτων «Προσανατολισμός στους άλλους» και πιθανότητα παρέμβασης. Πιο
συγκεκριμένα η πιθανότητα παρέμβασης σχετίζεται με το σχήμα της αυτοθυσίας. Τα
άτομα που παρουσίασαν υψηλή βαθμολογία στο σχήμα της αυτοθυσίας είναι πιο
πιθανό να παρέμβουν σε ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Σε περίπτωση μη
παρέμβασης θα προκαλούσαν δυσαρέσκεια στα θύματα του σχολικού εκφοβισμού και
θα ένιωθαν ενοχές. Προς αποφυγή των παραπάνω, τα άτομα αυτά είναι απίθανο να
μην επέμβουν εφόσον ένα συμβάν υποπέσει στην αντίληψή τους.
Μια άλλη σχέση που προέκυψε είναι αυτή μεταξύ πιθανότητας παρέμβασης της
κατηγορίας «Υπεραγρύπνηση και αναστολή». Συγκεκριμένα, υψηλή βαθμολογία στο
σχήμα των ανελαστικών προτύπων/υπερκριτικότητας συνεπάγεται με μεγαλύτερη
πιθανότητα παρέμβασης. Οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία στο
συγκεκριμένο σχήμα νιώθουν ότι είναι χρέος τους να παρέμβουν εφόσον
αντιληφθούν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Αυτή η συμπεριφορά
υπαγορεύεται από υψηλά εσωτερικευμένα πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία τα άτομα
αυτά δεν μπορούν να παραβλέψουν. Επιπλέον, σε περίπτωση μη παρέμβασης το
άτομο θα ασκούσε πολύ έντονη αυτοκριτική.

Πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα και στρατηγικές
αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού.
Αναφορικά με τη σχέση στρατηγικών αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και
πρώιμων δυσπροσαρμοστικών σχημάτων, παρατηρήθηκαν διάφορες συσχετίσεις κατά
κύριο λόγο μεταξύ δυσπροσαρμοστικών σχημάτων και αγνόησης του φαινομένου του
σχολικού εκφοβισμού καθώς επίσης και της στρατηγικής της τιμωρίας του θύτη.
Αρχικά, η αγνόηση του φαινομένου σχετίζεται με την ευρύτερη κατηγορία σχημάτων
«Αποσύνδεση και απόρριψη». Η συγκεκριμένη κατηγορία συνεπάγεται με απουσία
ασφαλών και ικανοποιητικών δεσμών. Επιπλέον, οι ανάγκες για ασφάλεια,
κατανόηση και αποδοχή δεν καλύπτονται και είναι πιθανό τα άτομα αυτά να έχουν
κακοποιηθεί. Καθώς φαίνεται τα συγκεκριμένα στοιχεία οδηγούν σε μια πιο παθητική
στάση όσον αφορά ζητήματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός. Ενδεχομένως, ένα άτομο
που έχει στερηθεί ασφάλειας και προστασίας να μην είναι σε θέση να παρέχει
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προστασία σε ένα άτομο που το χρειάζεται, όπως στην προκειμένη περίπτωση το
θύμα του σχολικού εκφοβισμού.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ του σχήματος της
συναισθηματικής στέρησης και της αγνόησης του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού. Η στέρηση ζεστασιάς, ενσυναίσθησης, κατανόησης και προστασίας
σχετίζεται με την αγνόηση ενός συμβάντος σχολικού εκφοβισμού. Η αγνόηση του
φαινομένου σχετίζεται επίσης με το σχήμα της καχυποψίας/κακοποίησης, . Άτομα
που έχουν χρησιμοποιηθεί με ιδιοτέλεια, που έχουν κακοποιηθεί και που τα έχουν
εξευτελίσει και εξαπατήσει δεν θα αναλάμβαναν κάποια δράση για να
αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού.
Θα περίμενε κανείς από άτομα, τα οποία έχουν υποστεί απόρριψη λόγω
συναισθηματικής αποστέρησης, κακοποίηση και εξευτελισμό, να παρέμβουν σε
περίπτωση που αντιληφθούν ότι κάποιο άλλο άτομο (στην προκειμένη περίπτωση το
θύμα σχολικού εκφοβισμού) κακοποιείται και εξευτελίζεται. Ωστόσο όμως κάτι
τέτοιο δε συμβαίνει. Αυτό που ισχύει για τα άτομα που έχουν κακοποιηθεί με
ποικίλους τρόπους κατά την παιδική ηλικία είναι ότι παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό
συμπτώματα τραύματος κατά την ενήλικη ζωή (Finkelhor et al., 2007). Είναι λοιπόν
πιθανό λόγω αυτής της τραυματοποίησης να ενεργοποιείται ο μηχανισμός άμυνας της
άρνησης, σε περίπτωση που το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με ένα περιστατικό
κακοποίησης. Το άτομο δηλαδή αρνείται να αναγνωρίσει ένα περιστατικό
κακοποίησης και προτιμά να το αγνοήσει ώστε να αποφύγει τα έντονα και επίπονα
αρνητικά συναισθήματα και να προστατευθεί από αυτά (Cramer, 1998).
Το σχήμα της κοινωνικής απομόνωσης/αποξένωσης παρουσιάζει επίσης συσχέτιση με
την αγνόηση του φαινομένου. Τα άτομα που είναι απομονωμένα και αποξενωμένα,
που αισθάνονται ότι είναι διαφορετικά από τους άλλους και νιώθουν ότι δεν
ταιριάζουν σε καμία ομάδα φαίνεται ότι θα αγνοούσαν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού. Είναι πιθανό η κοινωνική απομόνωση να οδηγήσει σε απάθεια και
έλλειψη ενδιαφέροντος όσον αφορά κοινωνικά φαινόμενα (Katsas, 2011). Καθώς
φαίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, άτομα τα οποία βιώνουν την κοινωνική
απομόνωση τείνουν να διατηρούν (είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα) απαθή στάση
απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού αγνοώντας την εκδήλωσή τους.
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Η αγνόηση του φαινομένου φαίνεται να σχετίζεται και με το σχήμα της αποτυχίας. Τα
άτομα με υψηλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο σχήμα πιστεύουν ότι οποιοδήποτε
εγχείρημά τους θα οδηγήσει σε αποτυχία. Πιστεύουν επίσης ότι είναι ανεπαρκείς,
ατάλαντοι και αποτυχημένοι (Young,2003). Προφανώς και στη συγκεκριμένη
περίπτωση νιώθουν ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού και θεωρούν βέβαιη την αποτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας να
παρέμβουν με αποτέλεσμα να παραμένουν αδρανείς και να αγνοούν το συμβάν.
Το σχήμα της αυτοθυσίας παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την αγνόηση του
φαινομένου. Η υψηλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο σχήμα συνεπάγεται με κάλυψη
των αναγκών των άλλων εις βάρος των προσωπικών αναγκών για την αποφυγή
ενοχών (Young,2003). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άτομο δεν θα αγνοούσε ένα
περιστατικό σχολικού εκφοβισμού προκειμένου να αποφύγει τις τύψεις που θα ένιωθε
εφόσον το αγνοούσε.
Τέλος, η αγνόηση του φαινομένου σχετίζεται αρνητικά με το σχήμα των ανελαστικών
προτύπων. Το συγκεκριμένο σχήμα συνεπάγεται με πολύ υψηλά εσωτερισκευμένα
πρότυπα συμπεριφοράς και με την άσκηση έντονης κριτικής στον εαυτό και στους
άλλους (Young, 2003). Ένα τέτοιο άτομο δεν θα μπορούσε να αγνοήσει ένα
περιστατικό σχολικού εκφοβισμού φοβούμενο την κριτική που θα ασκούσαν οι άλλοι
στο πρόσωπό του καθώς και τη αυτοκριτική του ιδίου. Επιπλέον, τα υψηλά πρότυπα
συμπεριφοράς θα του επέβαλαν να αναλάβει δράση και να μην αγνοήσει ένα
περιστατικό σχολικής βίας.
Μία άλλη συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ στρατηγικών και σχημάτων είναι αυτή
της ενασχόλησης με το θύμα και της συναισθηματικής στέρησης. Μεταξύ των δύο
μεταβλητών προέκυψε αρνητική σχέση, πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα που
στερήθηκαν ζεστασιάς και κατανόησης δε θα χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική της
ενασχόλησης με το θύμα. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν δεχθεί ζεστασιά και
κατανόηση ήταν πιο πιθανό να στραφούν στο θύμα για να το υποστηρίξουν και να το
ενδυναμώσουν. Πιθανώς, τα άτομα αυτά να μην είναι σε θέση να βοηθήσουν το θύμα
στην ενδυνάμωσή του και την αύξηση του δυναμισμού του λόγω του ότι και οι ίδιοι
λόγω της χρόνιας συναισθηματικής αποστέρησης παρουσιάζουν ένα πιο παθητικό
προφίλ σε παρόμοιες καταστάσεις.
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Η στρατηγική της επιβολής τιμωρίας στον θύτη παρουσιάζει επίσης συσχετίσεις με
αρκετά πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα. Αρχικά, παρουσιάζεται αρνητική
συσχέτιση με την ευρύτερη κατηγορία «Αποσύνδεση και απόρριψη». Συγκεκριμένα,
το σχήμα της κοινωνικής απομόνωσης παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την
τιμωρητική μέθοδο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα άτομα που παρουσιάζουν
υψηλές βαθμολογίες στο συγκεκριμένο σχήμα αισθάνονται ότι είναι διαφορετικοί και
ότι δεν ανήκουν σε καμία ομάδα. Πιθανώς, αυτή η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει
τα άτομα αυτά να τα επηρεάζει και στην επιλογή στρατηγικών αντιμετώπισης. Τα
άτομα αυτά δεν θα χρησιμοποιούσαν την πιο διαδεδομένη μέθοδο, την οποία
χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μερίδιο των εκπαιδευτικών.
Αρνητική συσχέτιση προέκυψε και μεταξύ τιμωρίας του θύτη και σχήματος
ελαττωματικότητας/ντροπής. Τα άτομα με υψηλές βαθμολογίες στην
ελαττωματικότητα/ντροπή χαρακτηρίζονται από ανασφάλειες σε συγκρίσεις με άλλα
άτομα και αίσθημα κατωτερότητας και ντροπής όταν βρίσκονται ανάμεσα σε κόσμο.
Όπως φαίνεται η ανασφάλεια αυτή τους εμποδίζει να δείξουν δυναμικό χαρακτήρα
ώστε να επιβάλλουν τιμωρία σε κάποιον μαθητή. Δεν είναι απίθανο να νιώθουν
ελαττωματικότητα και σε σχέση με τον θύτη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς και να
αποφεύγουν τη διένεξη μαζί του.
Η εφαρμογή της στρατηγικής της τιμωρίας του θύτη παρουσιάζει επίσης αρνητική
συσχέτιση με το ευρύτερη κατηγορία σχημάτων «Ανεπαρκής αυτονομία και
επίδοση». Σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη κατηγορία συνεπάγεται με αποτυχία
διαφοροποίησης, επιβίωσης και ανεξαρτητοποίησης . Οι οικογένειες από τις οποίες
προέρχονται τα άτομα αυτά υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού, είναι
υπερπροστατευτικές και δεν ενισχύουν το παιδί για επιτυχίες. Τα άτομα που
παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά αυτά θα χρησιμοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό την
επιβολή τιμωρίας του θύτη.
Πιο συγκεκριμένα, αρνητική συσχέτιση με την τιμωρητική μέθοδο παρουσιάζει το
σχήμα της αποτυχίας. Τα άτομα αυτά τα οποία , όπως αναφέρθηκε παραπάνω
θεωρούν τον εαυτό τους ανεπαρκή και αποτυχημένο, θα χρησιμοποιούσαν σε
μικρότερο βαθμό την επιβολή τιμωρίας στον θύτη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση
αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνική, θεωρώντας δεδομένο ότι
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η προσπάθειά τους θα αποτύχει και ότι ο θύτης θα είναι ανυπάκουος στις υποδείξεις
τους.
Επιπλέον, αρνητική συσχέτιση παρουσιάζεται και μεταξύ επιβολής τιμωρίας και
ευαλωτότητας σε βλάβη και σε ασθένεια. Όσο μεγαλύτερος ο φόβος ενός ατόμου για
μια επικείμενη ιατρική, συναισθηματική ή εξωτερική καταστροφή, σε τόσο μικρότερο
βαθμό θα χρησιμοποιούσε την επιβολή της τιμωρίας του θύτη.
Ένα ακόμα σχήμα το οποίο παρουσιάζει συσχέτιση με την επιβολή τιμωρίας στον
θύτη είναι αυτό της υποτακτικότητας/υποχωρητικότητας. Τα άτομα με υψηλή
βαθμολογία στο συγκεκριμένο σχήμα έχουν την τάση να παραδίνουν τον έλεγχο
στους άλλους, να υποτάσσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους και να
πιστεύουν ότι οι απόψεις τους και οι επιθυμίες τους δεν είναι σημαντικές (Young,
2003). Τα άτομα αυτά είναι λιγότερο πιθανό να επιβάλουν τιμωρία σε ένα θύτη
σχολικού εκφοβισμού. Η συγκεκριμένη τακτική προϋποθέτει ένα βαθμό δυναμισμού
και η εφαρμογή της έρχεται σε αντίθεση με το υποχωρητικό προφίλ των
συγκεκριμένων ατόμων.
Τέλος, το σχήμα της συναισθηματικής αναστολής σχετίζεται αρνητικά με τη
στρατηγική της τιμωρίας του θύτη. Άτομα με συναισθηματική αναστολή δεν δρουν
και δεν εκφράζονται αυθόρμητα για να αποφύγουν την αποδοκιμασία των άλλων
(Young, 2003). Αναστέλλουν την έκφραση τόσο αρνητικών συναισθημάτων όπως
είναι ο θυμός όσο και θετικών όπως είναι η χαρά και η απόλαυση. Είναι πιθανό, τα
άτομα αυτά να αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν την επιβολή τιμωρίας διότι
προϋποθέτει κατά κάποιο τρόπο την έκφραση αρνητικών συναισθημάτων. Επομένως,
τιμωρώντας τον θύτη είναι πιθανό να απελευθερώνονταν και να εκφράζονταν κάποια
αρνητικά συναισθήματα απέναντί του.

Η επίδραση της ηλικίας στις στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό και τις στρατηγικές που θα
χρησιμοποιούσαν
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο συγκεκριμένο δείγμα η ηλικία και τα
χρόνια υπηρεσίας δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στο βαθμό της αποδιδόμενης
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σοβαρότητας, στο βαθμό της ενσυναίσθησης και στην πρόθεσή τους να παρέμβουν
στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.
Ωστόσο, η ηλικία των εκπαιδευτικών παρουσιάζει συσχέτιση με κάποιες στρατηγικές
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Αρχικά, παρουσιάζεται αρνητική
συσχέτιση μεταξύ ηλικίας των εκπαιδευτικών και της στρατηγικής της μη
τιμωρητικής ενασχόλησης με τον θύτη του σχολικού εκφοβισμού. Όσο νεότερος ήταν
ο εκπαιδευτικός τόσο πιθανότερο ήταν να χρησιμοποιήσει μη τιμωρητικές μεθόδους
σε σχέση με μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς. Ενδεχομένως, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί
να είναι πιο ενημερωμένοι σχετικά με την καλύτερη αποτελεσματικότητα των
συγκεκριμένων μεθόδων και να προτιμούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό
σχολικής βίας μέσω συζητήσεων και ενημέρωσης του θύτη για την κατάσταση του
θύματος.
Τέλος, και η στρατηγική της αναζήτησης βοήθειας από άλλους ενηλίκους σχετίζεται
αρνητικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο
πιθανό να απευθυνθούν σε συμβούλους, διευθυντές, γονείς και άλλους
εκπαιδευτικούς σε σχέση με μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Αυτό θα
μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη εμπειρίας των νεότερων εκπαιδευτικών στην
αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων καθώς επίσης και σε φόβο λάθος χειρισμών.
Επομένως, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν
με λάθος τρόπο ένα περιστατικό, προτιμούν είτε να το παραπέμψουν είτε να
συμβουλευτούν σε κάποιον πιο πεπειραμένο επί του θέματος.

Εμπειρία ως θύμα και ως θύτης σχολικού εκφοβισμού σε σχέση
με στάσεις, στρατηγικές και πρώιμα δυσπροσαρμοστικά
σχήματα.
Προχωρώντας στις εμπειρίες που είχαν οι εκπαιδευτικοί ως θύματα ή ως θύτες
σχολικού εκφοβισμού κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων προκύπτει ότι οι
εμπειρίες αυτές δεν σχετίζονται με την απόδοση σοβαρότητας, την ενσυναίσθηση και
την πρόθεση για παρέμβαση. Θα περίμενε κανείς να υπάρχει σχέση μεταξύ
θυματοποίησης κατά τα σχολικά χρόνια και βαθμού ενσυναίσθησης για τα θύματα
της εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν υπάρξει θύματα
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σχολικού εκφοβισμού είναι πιο ευαίσθητοι απέναντι στα περιστατικά του σχολικού
εκφοβισμού, νιώθουν μεγαλύτερη συμπόνια για το θύμα και είναι πιο πιθανό να
παρέμβουν (Boulton, 1997; Craig et al, 2000; Mishna et al, 2005). Ωστόσο όμως τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δε συμφωνούν με τα ευρήματα αυτά.
Ο βαθμός θυματοποίησης κατά τα σχολικά χρόνια δε φαίνεται να επηρεάζει τους
εκπαιδευτικούς ούτε στην επιλογή κάποιας συγκεκριμένης στρατηγικής για την
αντιμετώπιση του φαινομένου. Το ίδιο συμβαίνει και με τον βαθμό στον οποίο οι
εκπαιδευτικοί υπήρξαν θύτες του σχολικού εκφοβισμού. Μοναδική εξαίρεση
αποτελεί η συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ εμπειριών ως θύτης και αγνόησης του
φαινομένου. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τα σχολικά τους χρόνια είχαν υπάρξει θύτες
σχολικού εκφοβισμού ως μαθητές ήταν πιο πιθανό ως εκπαιδευτικοί πλέον να
αγνοήσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού μην αντιμετωπίζοντάς το με
κάποιο τρόπο. Πιθανώς, τα άτομα αυτά να αγνοούν ή να υποτιμούν τις επιζήμιες
συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού και να τον θεωρούν ως φυσιολογικό κομμάτι της
ωρίμανσης (Moore, 2000).
Παρατηρούνται επίσης και κάποιες συσχετίσεις μεταξύ προηγούμενης εμπειρίας ως
θύμα και πρώιμων δυσπροσαρμοστικών σχημάτων. Αρχικά, παρουσιάζεται θετική
συσχέτιση μεταξύ βαθμού εμπειριών του εκπαιδευτικού ως θύμα σχολικού
εκφοβισμού με το σχήμα της καχυποψίας/ κακοποίησης. Τα άτομα αυτά έχουν την
πεποίθηση ότι οι άλλοι θα τα χρησιμοποιήσουν, θα τα κακοποιήσουν και θα τα
εξευτελίσουν. Η θυματοποίηση συνεπάγεται και αυτή με κακοποίηση και με
εξευτελισμό. Επομένως, είναι πιθανό οι εμπειρίες του εκπαιδευτικού ως θύμα να
συνέβαλαν ως ένα βαθμό στο σχηματισμό της πεποίθησης ότι θα τους
χρησιμοποιήσουν και θα τους εξευτελίσουν.
Η θυματοποίση κατά τα σχολικά χρόνια σχετίζεται και με το σχήμα της
συναισθηματικής αναστολής, η οποία συνεπάγεται με αναστολή της αυθόρμητης
δράσης και της έκφρασης οποιουδήποτε αρνητικού ή θετικού συναισθήματος ώστε να
αποφευχθεί η αποδοκιμασία από τους άλλους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι
πιθανό να ευθύνεται ως ένα βαθμό η θυματοποίηση κατά τη σχολική ηλικία, καθώς
εξαιτίας της προκαλούνται πολλές ψυχολογικές επιπτώσεις όπως η χαμηλή
αυτοεκτίμηση του ατόμου (Olweus,1993; Rigby & Slee,1993a), η οποία με τη σειρά
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της μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της αυθόρμητης δράσης λόγω του φόβου της
αποδοκιμασίας από τρίτους.
Αναφορικά με το βαθμό των εμπειριών του εκπαιδευτικού ως θύτη σχολικού
εκφοβισμού βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με το σχήμα της
ελαττωματικότητας/ντροπής. Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από το συγκεκριμένο
σχήμα θεωρούν ότι είναι ελαττωματικά, κατώτερα και ανάξια με πολλές
ανασφάλειες. Παλαιότερα είχε υποστηριχθεί η άποψη ότι οι θύτες του σχολικού
εκφοβισμού χαρακτηρίζονται από ανασφάλεια, μειονεκτικότητα και χαμηλή
αυτοεκτίμηση (χαρακτηριστικά του σχήματος της ελαττωματικότητας), ωστόσο
σύμφωνα με ερευνητές οι θύτες του σχολικού εκφοβισμού αποτελούν εξωστρεφή
άτομα, με θετική άποψη για τον εαυτό τους (Olweus, 1993; Smith & Sharp, 1994;
Lee, 2006).
Τέλος, ο βαθμός αντίληψης των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού από τους
εκπαιδευτικούς σχετίζεται με το σχήμα της καχυποψίας και της κακοποίησης. Τα
άτομα που παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο σχήμα ενδεχομένως
να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού λόγω του
γεγονότος ότι και οι ίδιοι έχουν υποστεί κάποιας μορφής βία στο παρελθόν ή πιθανόν
να έχουν υπάρξει και οι ίδιοι θύματα σχολικού εκφοβισμού. Από την άλλη είναι
πιθανό λόγω της καχυποψίας που τους διακρίνει να παρερμηνεύουν μεμονωμένα
περιστατικά, χαρακτηρίζοντάς τα ως σχολικό εκφοβισμό.

Η επίδραση του φύλου στις στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό και τις στρατηγικές που θα
χρησιμοποιούσαν
Το φύλο του εκπαιδευτικού φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό
απόψεων για τον σχολικό εκφοβισμό καθώς υπάρχει μια μικρή, αλλά σημαντική
διαφορά στην αποδιδόμενη σοβαρότητα, την ενσυναίσθηση για το θύμα και την
πιθανότητα παρέμβασης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι γυναίκες
αποδίδουν μεγαλύτερη σοβαρότητα στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, νιώθουν
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για το θύμα και δηλώνουν πιο πρόθυμες να παρέμβουν.
Και από παλαιότερες έρευνες έχει προκύψει ότι οι γυναίκες είναι πιο αρνητικές από

118

τους άντρες όσον αφορά τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (Boulton, 1997). Αυτό
ίσως έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου, καθώς οι άντρες
αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες, την έκφραση επιθετικότητας
(Smith, 1984). Επίσης, οι άντρες είναι λιγότερο υποστηρικτικοί απέναντι στο θύμα ,
ενώ οι γυναίκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανόηση και υποστήριξη (Rigby &
Slee, 1991). Επιπλέον, ο ρόλος της γυναίκας είναι πιο άμεσα συνδεδεμένος με την
ενσυναίσθηση (Spence & Helmreich, 1978 όπως αναφέρεται σε Craig et al, 2000).
Τέλος, το φύλο δε φαίνεται σε γενικές γραμμές να παίζει ρόλο στην επιλογή κάποιας
στρατηγικής για τον χειρισμό του σχολικού εκφοβισμού. Μόνη εξαίρεση αποτελεί, η
ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το θύμα. Οι γυναίκες δήλωσαν ότι θα ασχολούνταν
σε μεγαλύτερο βαθμό με το θύμα σε σχέση με τους άντρες. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, έχει προκύψει και από παλαιότερη έρευνα ότι οι άντρες είναι λιγότερο
υποστηρικτικοί απέναντι στο θύμα (Rigby & Slee, 1991). Η επιλογή της
συγκεκριμένης μεθόδου που έχει στο επίκεντρό της το θύμα είναι πιθανό να
σχετίζεται και πάλι με χαρακτηριστικά της γυναικείας φύσης όπως η συμπόνια και η
υποστηρικτικότητα.

Σύνοψη
Συνοψίζοντας λοιπόν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, βλέπουμε ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος πιστεύουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σοβαρό
θέμα, νιώθουν ενσυναίσθηση για τα θύματά του και είναι πρόθυμοι να παρέμβουν για
να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό. Συγκεκριμένα, θεωρούν εξίσου σοβαρά τα
περιστατικά εμφανούς και συγκαλυμμένου εκφοβισμού, ωστόσο νιώθουν μεγαλύτερη
ενσυναίσθηση για τα θύματα εμφανούς σχολικού εκφοβισμού και δήλωσαν ότι είναι
πιο πιθανό να παρέμβουν σε αυτά τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον,
παρουσιάζεται στενή σχέση μεταξύ αποδιδόμενης σοβαρότητας, ενσυναίσθησης και
πιθανότητας για παρέμβαση. Τόσο η ενσυναίσθηση όσο και η σοβαρότητα φαίνεται
να παίζουν σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα για παρέμβαση.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν θα αγνοούσαν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού, πράγμα πολύ θετικό, ωστόσο όμως η τιμωρητική μέθοδος, την οποία
φαίνεται να προτιμούν για να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού
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δεν αποτελεί την πιο κατάλληλη μέθοδο. Θετικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι δεν
περιορίζονται στην εφαρμογή μιας μόνο μεθόδου, αλλά χρησιμοποιούν συνδυασμό
μεθόδων.
Όσον αφορά τα πρώιμα δυσπροσαρμοστικά σχήματα, φαίνεται πως το σχήμα της
αυτοθυσίας και των ανελαστικών προτύπων επηρεάζουν την πιθανότητα παρέμβασης.
Επιπλέον, αρκετά από τα σχήματα φαίνεται να παίζουν ρόλο στην αγνόηση του
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και στη μη επιλογή της τιμωρητικής μεθόδου.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που ήταν συναισθηματικά στερημένοι, που είχαν
υποστεί κακοποίηση στο παρελθόν, που ένιωθαν ότι δεν ανήκουν σε καμία ομάδα ή
αποτυχημένοι και ανεπαρκείς, ήταν πιο πιθανό να αγνοήσουν ένα περιστατικό
σχολικού εκφοβισμού. Αντιθέτως, όσο μεγαλύτερο βαθμό αυτοθυσίας και άκαμπτων
εσωτερικευμένων ηθικών κανόνων παρουσίαζαν, τόσο πιο απίθανο ήταν να
αγνοήσουν ένα περιστατικό. Επιπλέον, άτομα κοινωνικά απομονωμένα, άτομα που
ένιωθαν ελαττωματικά και ανεπαρκή, ευάλωτα σε βλάβη, άτομα υποχωρητικά και
άτομα που ανέστειλαν την έκφραση κάθε αυθόρμητου συναισθήματος , θα
χρησιμοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό τη στρατηγική της τιμωρίας στους θύτες.
Η ηλικία των εκπαιδευτικών φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην επιλογή
στρατηγικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί θα
χρησιμοποιούσαν σε μικρότερο βαθμό την τιμωρία του θύτη και δήλωσαν ότι είναι
πιο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια από άλλους ενηλικούς.
Όσον αφορά το φύλο, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, νιώθουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για το θύμα
και είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές που έχουν στο επίκεντρό τους
το θύμα.
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Αδυναμίες της έρευνας:
Στις αδυναμίες της παρούσας έρευνας συγκαταλέγονται τα εξής:


Ο μικρός αριθμός του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα



Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε σε αυτοαναφορές των
συμμετεχόντων, επομένως δεν μπορεί να εξακριβωθεί η εγκυρότητα των
απαντήσεών τους.
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1.Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο:  Άνδρας
 Γυναίκα
Ηλικία:
Χρόνια Υπηρεσίας:
Οικογενειακή κατάσταση:  Ελεύθερος/η
 Παντρεμένος/η
 Διαζευγμένος/η
 Χήρος/α
Αριθμός παιδιών:
Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνετε θύμα σχολικού εκφοβισμού;

 Ποτέ
 Σπάνια
 Κάποιες φορές
 Συχνά
 Πολύ συχνά
Έτυχε ποτέ στη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων να γίνετε θύτης σχολικού εκφοβισμού;

 Ποτέ
 Σπάνια
 Κάποιες φορές
 Συχνά
 Πολύ συχνά
Πόσο συχνά στη διάρκεια της θητείας σας ως εκπαιδευτικός πέφτουν στην αντίληψή σας
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού;

 Ποτέ
 Σπάνια
 Κάποιες φορές
 Συχνά
 Πολύ συχνά
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2.Ερωτηματολόγιο στάσεων απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό
(Bullying)
Μετάφραση και προσαρμογή: Σίμος Γρηγόρης, Στέφου Μαρία. Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αναθεώρηση
του αρχικού των Craig et al. (2000) μετά τις τροποποιήσεις των Byers et al. (2011)

Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα-περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Υποθέστε
πως γίνεστε μάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού ή γενικώς πέφτει στην αντίληψή σας. Θα
παρακαλούσαμε να απαντήσετε τις τρεις ερωτήσεις που ακολουθούν κάθε τέτοιο
παράδειγμα.
Σενάριο 1
Στο αναγνωστήριο ακούτε έναν μαθητή να φωνάζει σε ένα άλλο παιδί «Μαμόθρεφτο,
μυξιάρικο, γλυφτράκι». Το παιδί προσπαθεί να αγνοήσει τα σχόλια και παραμένει αμίλητο
δυσανασχετώντας στο θρανίο του.

1.Πόσο σοβαρή αξιολογείτε αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;
Α. Πολύ σοβαρή
Β. Σοβαρή
Γ. Μέτρια σοβαρή
Δ. Όχι πολύ σοβαρή
Ε. Καθόλου σοβαρή

2.Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα συμπόνια για το θύμα.
Α. Συμφωνώ απόλυτα
Β. Συμφωνώ
Γ. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Δ. Διαφωνώ
Ε. Διαφωνώ απόλυτα

3.Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε αυτήν την περίσταση;
Α. Πολύ πιθανό
Β. Πιθανό
Γ. Κάπως πιθανό
Δ. Όχι πολύ πιθανό
Ε. Καθόλου πιθανό
Σενάριο 2
Η Ελένη και η Μαρία ήταν οι καλύτερες φίλες. Είχαν μια έντονη λογομαχία. Την επόμενη
μέρα η λίστα των εισερχόμενων e-mail της Μαρίας ήταν γεμάτη και υπήρχαν πολλές
δημοσιεύσεις στη σελίδα της στο Facebook. Τα e-mail και οι δημοσιεύσεις ήταν αγενή και
προσβλητικά. ‘Όταν κοίταξε τον λογαριασμό της διαπίτωσε ότι είχε σταλεί ένα ομαδικό email από τον λογαριασμό της με ρατσιστικά σχόλια, καθώς επίσης και αγενή και
προσβλητικά σχόλια για όλους τους φίλους και συμμαθητές της. Η ίδια δεν είχε γράψει τα email. Όταν ήταν ακόμα φίλες, η Μαρία είχε πει στην Ελένη τους κωδικούς πρόσβασης στους
λογαριασμούς της στο e-mail και το Facebook.
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1.Πόσο σοβαρή αξιολογείτε αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;
Α. Πολύ σοβαρή
Β. Σοβαρή
Γ. Μέτρια σοβαρή
Δ. Όχι πολύ σοβαρή
Ε. Καθόλου σοβαρή

2.Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα συμπόνια για το θύμα.
Α. Συμφωνώ απόλυτα
Β. Συμφωνώ
Γ. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Δ. Διαφωνώ
Ε. Διαφωνώ απόλυτα

3.Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε αυτήν την περίσταση;
Α. Πολύ πιθανό
Β. Πιθανό
Γ. Κάπως πιθανό
Δ. Όχι πολύ πιθανό
Ε. Καθόλου πιθανό
Σενάριο 3
Έχετε επιτρέψει στα παιδιά να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα στην τάξη επειδή εργάστηκαν
πολύ σκληρά σήμερα. Ακούτε ένα παιδί να λέει σε κάποιο άλλο «Όχι, αποκλείεται! Σου είπα
ήδη ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέα μαζί μας!» Η μαθήτρια περνάει μόνη της την υπόλοιπη
ώρα με δάκρυα στα μάτια. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό το παιδί απορρίπτει
άλλους μαθητές από την παρέα.

1.Πόσο σοβαρή αξιολογείτε αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;
Α. Πολύ σοβαρή
Β. Σοβαρή
Γ. Μέτρια σοβαρή
Δ. Όχι πολύ σοβαρή
Ε. Καθόλου σοβαρή

2.Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα συμπόνια για το θύμα.
Α. Συμφωνώ απόλυτα
Β. Συμφωνώ
Γ. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Δ. Διαφωνώ
Ε. Διαφωνώ απόλυτα
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3.Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε αυτήν την περίσταση;
Α. Πολύ πιθανό
Β. Πιθανό
Γ. Κάπως πιθανό
Δ. Όχι πολύ πιθανό
Ε. Καθόλου πιθανό
Σενάριο 4
Καθώς οι μαθητές σας επιστρέφουν από μάθημα επιλογής, βλέπετε έναν μαθητή να
κλωτσάει έναν άλλο χωρίς καμία πρόκληση. Είναι εμφανείς οι μελανιές. Αυτός ο μαθητής
είναι γνωστό ότι έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και στο παρελθόν.

1.Πόσο σοβαρή αξιολογείτε αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;
Α. Πολύ σοβαρή
Β. Σοβαρή
Γ. Μέτρια σοβαρή
Δ. Όχι πολύ σοβαρή
Ε. Καθόλου σοβαρή

2.Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα συμπόνια για το θύμα.
Α. Συμφωνώ απόλυτα
Β. Συμφωνώ
Γ. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Δ. Διαφωνώ
Ε. Διαφωνώ απόλυτα

3.Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε αυτήν την περίσταση;
Α. Πολύ πιθανό
Β. Πιθανό
Γ. Κάπως πιθανό
Δ. Όχι πολύ πιθανό
Ε. Καθόλου πιθανό
Σενάριο 5
Μια μαθήτρια είναι θύμα κοροϊδίας και της έχει δοθεί ένα παρατσούκλι που δεν της
αρέσει. Οι συμμαθητές της της λένε να μην τα παίρνει όλα τόσο σοβαρά και πως απλώς το
κάνουν για πλάκα. Συχνά όταν αυτή η μαθήτρια περιφέρεται στους ορόφους του σχολείου
και άλλοι μαθητές την φωνάζουν με το παρατσούκλι της.

1.Πόσο σοβαρή αξιολογείτε αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;
Α. Πολύ σοβαρή
Β. Σοβαρή
Γ. Μέτρια σοβαρή
Δ. Όχι πολύ σοβαρή
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Ε. Καθόλου σοβαρή

2.Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα συμπόνια για το θύμα.
Α. Συμφωνώ απόλυτα
Β. Συμφωνώ
Γ. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Δ. Διαφωνώ
Ε. Διαφωνώ απόλυτα

3.Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε αυτήν την περίσταση;
Α. Πολύ πιθανό
Β. Πιθανό
Γ. Κάπως πιθανό
Δ. Όχι πολύ πιθανό
Ε. Καθόλου πιθανό
Σενάριο 6
Η Σοφία είναι αρχηγός της ομάδας βόλεϋ, είναι καλή στο τένις, δημοφιλής σε πολλούς
μαθητές και συμπαθής στους καθηγητές. Η Κατερίνα είπε στους καθηγητές της πως η Σοφία
ήταν κακιά μαζί της και έστρεφε τους φίλους της εναντίον της. Η Κατερίνα ήταν
αναστατωμένη, λέγοντας πως αυτό συμβαίνει εδώ και κάποια χρόνια τώρα και πως κάθε
χρόνο το αναφέρει στην καθηγήτριά της.

1.Πόσο σοβαρή αξιολογείτε αυτή τη σύγκρουση/αντιπαράθεση;
Α. Πολύ σοβαρή
Β. Σοβαρή
Γ. Μέτρια σοβαρή
Δ. Όχι πολύ σοβαρή
Ε. Καθόλου σοβαρή

2.Θα συγχυζόμουν από τη συμπεριφορά του θύτη και θα ένιωθα συμπόνια για το θύμα.
Α. Συμφωνώ απόλυτα
Β. Συμφωνώ
Γ. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
Δ. Διαφωνώ
Ε. Διαφωνώ απόλυτα

3.Πόσο πιθανό είναι να παρέμβετε σε αυτήν την περίσταση;
Α. Πολύ πιθανό
Β. Πιθανό
Γ. Κάπως πιθανό
Δ. Όχι πολύ πιθανό
Ε. Καθόλου πιθανό
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3.Ερωτηματολόγιο χειρισμού του σχολικού εκφοβισμού (Bullying)
(Μετάφραση και προσαρμογή: Σίμος Γρηγόρης, Στέφου Μαρία με την άδεια της Sheri A. Bauman, Ph.D.,
University of Arizona)

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού
εκφοβισμού στο σχολείο.
Ως ένα βαθμό το τι γίνεται εξαρτάται από τις περιστάσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα και τη
σοβαρότητα του περιστατικού του σχολικού εκφοβισμού. Με το ερωτηματολόγιο αυτό θα
θέλαμε να πάρουμε μια αίσθηση για το πώς περίπου οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν
τέτοιες καταστάσεις.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα-σενάριο και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης:
Ένας 13-χρονος μαθητής δέχεται επαναλαμβανόμενα πειράγματα και βρισιές από έναν άλλο
πιο δυνατό μαθητή, ο οποίος έχει πείσει με επιτυχία άλλους μαθητές να αποφεύγουν το
θύμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ως αποτέλεσμα το θύμα αυτής της συμπεριφοράς
νιώθει θυμωμένο, δυστυχισμένο και συχνά απομονωμένο.
Παρακαλώ επιλέξτε την απάντηση που είναι πιο κοντά σε αυτό που πιστεύετε ότι θα
κάνατε.
Σίγουρα θα
το έκανα
1.Θα επέμενα ο θύτης να «το κόψει»

2.Δεν θα έδινα βαρύτητα στο θέμα.
3.Θα σιγουρευόμουν ότι ο θύτης
τιμωρήθηκε κατάλληλα.
4.Θα συζητούσα το θέμα με τους
συναδέλφους μου στο σχολείο.
5.Θα συγκαλούσα μια σύσκεψη των
μαθητών, συμπεριλαμβανομένου του θύτη
ή των θυτών, θα τους έλεγα τι συνέβαινε και
θα τους ζητούσα να προτείνουν τρόπους
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη
βελτίωση της κατάστασης.
6.Θα έλεγα στο θύμα να «υψώσει το
ανάστημά του» στον θύτη.
7.Θα έκανα ξεκάθαρο στον θύτη ότι η
συμπεριφορά του δεν θα γινόταν ανεκτή.
8.Θα το άφηνα σε κάποιον άλλο να το
διευθετήσει.
9.Θα μοιραζόμουν την ανησυχία μου με τον
θύτη σχετικά με το τι συνέβη στο θύμα και
θα προσπαθούσα να τον πείσω να φερθεί
με έναν πιο καλόβολο και υπεύθυνο τρόπο.

Πιθανόν να
το έκανα

Δεν είμαι
σίγουρος

Πιθανόν
δεν θα το
έκανα

Σίγουρα
δεν θα το
έκανα
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Σίγουρα θα
το έκανα
10.Θα άφηνα τους μαθητές να το
διευθετήσουν μόνοι τους.
11.Θα πρότεινα στο θύμα να φέρεται πιο
δυναμικά.
12. .Θα συζητούσα με τον θύτη
εναλλακτικές λύσεις από τις οποίες θα
μπορούσε να κάνει μια επιλογή για να
βελτιώσει την κατάσταση.
13.Θα ζητούσα από τον σχολικό σύμβουλο
να παρέμβει.
14.Θα παρέπεμπα το ζήτημα σε έναν
ανώτερο (διευθυντή, υποδιευθυντή).
15.Θα ερχόμουν σε επαφή με τους γονείς ή
τους κηδεμόνες του θύματος για να
εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με την
ψυχολογική ισορροπία του παιδιού.
16.Θα έλεγα απλά στα παιδιά να
«ωριμάσουν».
17.Θα ενθάρρυνα το θύμα να δείξει ότι δεν
θα ανεχθεί εκφοβισμούς.
18.Θα το αγνοούσα.
19.Θα βοηθούσα τον θύτη να αποκτήσει
περισσότερη αυτοπεποίθηση ώστε να μη
θέλει πια να εκφοβίζει κανέναν.
20.Θα επέμενα στους γονείς ή κηδεμόνες
του θύτη ότι η συμπεριφορά πρέπει να
σταματήσει.
21.Θα έβρισκα στον θύτη κάτι πιο
ενδιαφέρον να κάνει.
22.Θα συμβούλευα το θύμα να πει στον
θύτη να «κάνει πίσω».

Πιθανόν να
το έκανα

Δεν είμαι
σίγουρος

Πιθανόν
δεν θα το
έκανα

Σίγουρα
δεν θα το
έκανα
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Schema Questionnaire S1
(Developed by Jeffrey Young, Ph.D/ Μετάφραση και
προσαρµογή: Γρηγόρης Σίµος)
Ονοµατεπώνυµο

Ηµεροµηνία

Ηλικία

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Οι παρακάτω προτάσεις είναι προτάσεις που θα µπορούσε κάποιος να χρησιµοποιήσει για να περιγράψει
τον εαυτό του. Παρακαλώ διαβάστε την κάθε πρόταση και αποφασίστε το πόσο καλά σας περιγράφει. Αν για κάποια
πρόταση δεν είστε σίγουρος/η, βασίστε την απάντηση σας σε αυτό που νιώθετε συναισθηµατικά, και όχι σε αυτό που
νοµίζετε ότι ισχύει. Επιλέξατε τηνυψηλότερηβαθµολογίααπότο1 έωςτο6 που σας περιγράφει και γράψτε την στον
χώρο µπροστά από την πρόταση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1= ∆εν ισχύει καθόλου για µένα
2= ∆εν ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
3= Μάλλον ισχύει, παρά δεν ισχύει

4= Ισχύει µέτρια για µένα
5= Ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
6= Με περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο

1
Τον περισσότερο καιρό δεν είχα και δεν έχω κάποιον να µε καθοδηγεί, να µοιράζεται τον εαυτό του
µαζί µου,
ή να νοιάζεται πραγµατικά για οτιδήποτε µου συµβαίνει
2
Κατά κανόνα δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν άνθρωποι να µου δώσουν ζεστασιά, υποστήριξη και
τρυφερότητα
3

Στο µεγαλύτερο µέρος της ζωής µου δεν έχω νιώσει ότι αποτελώ κάτι ξεχωριστό για κάποιον

4
Κατά κανόνα δεν είχα και δεν έχω κάποιον που να µ’ ακούει πραγµατικά, να µε καταλαβαίνει, ή να
συντονίζεται στις πραγµατικές µου ανάγκες και συναισθήµατα
5 Σπάνια υπήρχε ή υπάρχει ένας δυνατός άνθρωπος για να µου δώσει σωστές συµβουλές ή κατευθύνσεις
όταν δεν είµαι σίγουρος/η για το τι να κάνω
ed
6

Βρίσκω ότι προσκολλώµαι σε ανθρώπους που είναι κοντά µου επειδή φοβάµαι ότι θα µε εγκαταλείψουν

7

Χρειάζοµαι τους άλλους τόσο πολύ που ανησυχώ ότι θα τους χάσω

8

Ανησυχώ ότι άνθρωποι που αισθάνοµαι κοντά τους θα µε εγκαταλείψουν ή θα µε παρατήσουν

9
Όταν νοιώθω ότι κάποιος για τον οποίον νοιάζοµαι αρχίζει να αποτραβιέται από µένα, µε πιάνει
απόγνωση
10

Μερικές φορές ανησυχώ τόσο πολύ ότι οι άνθρωποι θα µε εγκαταλείψουν, ώστε να τους σπρώχνω µακριά
µου

ab
11
Νιώθω ότι οι άνθρωποι θα µε εκµεταλλευτούν
12

Νιώθω ότι δεν µπορώ να µην αµύνοµαι µπροστά σε άλλους, ειδάλλως θα µε πληγώσουν σκόπιµα

13

Είναι µόνο θέµα χρόνου πριν κάποιος µε προδώσει

14

Είµαι αρκετά καχύποπτος/η ως προς τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων

15
ma
16

Είµαι συνήθως σε επιφυλακή ως προς τα απώτερα κίνητρα των ανθρώπων

17

Είµαι ουσιαστικά διαφορετικός/ή από τους άλλους ανθρώπους

∆εν ταιριάζω µε τίποτα και µε κανέναν

141

18

∆εν ανήκω πουθενά. Είµαι µοναχικός/ή

19

Νιώθω αποξενωµένος (απόµακρος) από τους άλλους ανθρώπους

20
si

Αισθάνοµαι πάντα στο περιθώριο κάθε παρέας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

21

1= ∆εν ισχύει καθόλου για µένα
4= Ισχύει µέτρια για µένα
2= ∆εν ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
5= Ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
3= Μάλλον ισχύει, παρά δεν ισχύει
6= Με περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο
Κανείς άνδρας/ καµία γυναίκα που επιθυµώ δεν θα µπορούσε να µε αγαπήσει αν έβλεπε τα ελαττώµατα µο

22

Κανείς που επιθυµώ δεν θάθελε να µείνει κοντά µου αν γνώριζε τον πραγµατικό µου εαυτό

23

∆εν αξίζω την αγάπη, την προσοχή και την εκτίµηση των άλλων

24

Νιώθω ότι δεν µπορώ να αγαπηθώ

25
ds
26

Είµαι τόσο απαράδεκτος/η σε πολύ βασικά πράγµατα ώστε να αποκαλύψω τον εαυτό µου στους άλλους

27

Είµαι ανεπαρκής σε ότι αφορά επιτεύγµατα

28

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο ικανοί από ότι εγώ σε θέµατα δουλειάς και επιτευγµάτων

29

∆εν έχω τόσο ταλέντο, όσο έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι στην δουλειά τους

30
fa
31

∆εν είµαι τόσο έξυπνος/η όσο οι περισσότεροι άνθρωποι στην δουλειά τους (ή το σχολείο)

32

Σκέφτοµαι ότι είµαι ένα εξαρτηµένο άτοµο σε ότι αφορά την καθηµερινή µου λειτουργικότητα

33

Μου λείπει η κοινή λογική

34

Η κρίση µου δεν είναι για να την εµπιστεύεται κανείς στις καθηµερινές καταστάσεις

35
di
36

∆εν αισθάνοµαι σίγουρος/η για την ικανότητα µου να λύνω τα καθηµερινά προβλήµατα που προκύπτουν

37

Νιώθω ότι µια καταστροφή (φυσική, εγκληµατική, οικονοµική ή ιατρική) θα µπορούσε να προκύψει ξαφνικά
κάθε στιγµή

38

Ανησυχώ ότι θα µου επιτεθούν

39

Ανησυχώ ότι θα χάσω όλα µου τα χρήµατα και θα γίνω άπορος/η

40
vh

Ανησυχώ ότι θα αναπτύξω µια σοβαρή ασθένεια, ακόµη κι όταν ο γιατρός δεν έχει διαγνώσει τίποτε
σηµαντικό

41

∆εν έχω µπορέσει να αποχωρισθώ από τον γονιό/ τους γονείς µου, µε τον τρόπο που φαίνεται να το κάνουν τα
άλλα άτοµα της ηλικίας µου

42

Ο γονιός/Οι γονείς µου κι εγώ έχουµε την τάση να µπλεκόµαστε ο ένας στη ζωή και τα προβλήµατα του
άλλου

43

Είναι πολύ δύσκολο στους γονείς µου κι εµένα να κρατήσουµε κρυφές ο ένας από τον άλλον πολύ προσωπικές
λεπτοµέρειες, χωρίς να νιώσουµε προδοµένοι ή ένοχοι

44

Αισθάνοµαι συχνά σαν ο γονιός/οι γονείς µου να ζουν µέσα από µένα, ότι δεν έχω µια δική µου ζωή

45
em

Συχνά αισθάνοµαι ότι δεν έχω µια ξεχωριστή ταυτότητα από τους γονείς µου ή τον/την σύντροφο µο

Σχεδόν τίποτα από ότι κάνω στην δουλειά (ή το σχολείο) δεν είναι τόσο καλό όσο µπορούν να το κάνουν οι
άλλοι

∆εν αισθάνοµαι ικανός/ή να τα καταφέρω µόνος/η µου στην καθηµερινή µου ζωή

∆εν µπορώ να ξεφύγω από την αίσθηση ότι κάτι κακό πρόκειται να συµβεί

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

46

1= ∆εν ισχύει καθόλου για µένα
4= Ισχύει µέτρια για µένα
2= ∆εν ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
5= Ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
3= Μάλλον ισχύει, παρά δεν ισχύει
6= Με περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο
Νοµίζω ότι αν κάνω αυτό που θέλω, πάω γυρεύοντας για µπελάδες

47

Αισθάνοµαι ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να ενδίδω στις επιθυµίες των άλλων, ειδάλλως θα µου το
ανταποδώσουν ή θα µε απορρίψουν µε κάποιο τρόπο.

48

Στις σχέσεις µου αφήνω τον άλλο να έχει το πάνω χέρι.

49

Αφήνω πάντα τους άλλους να παίρνουν αποφάσεις για µένα, έτσι ώστε να µην ξέρω πραγµατικά τι θέλω για
µένα

50
sb

Έχω µεγάλη δυσκολία να απαιτώ να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα µου και να παίρνονται υπόψη τα
συναισθήµατα µου.

51

Τελικά είµαι εγώ αυτός/αυτή που καταλήγει να φροντίζει τους ανθρώπους που είναι κοντά µου

52

Είµαι ένα καλό άτοµο επειδή σκέφτοµαι τους άλλους περισσότερο από τον εαυτό µου

53

Είµαι τόσο απασχοληµένος/η κάνοντας πράγµατα για τους ανθρώπους που νοιάζοµαι, που έχω λίγο χρόνο για
τον εαυτό µου.

54

Είµαι πάντα αυτός/αυτή που ακούει τα προβλήµατα όλων των άλλων

55
ss
56

Οι άλλοι µε βλέπουν σαν τον άνθρωπο που κάνει πάρα πολλά για τους άλλους και όχι αρκετά για τον εαυτό του

57

Βρίσκω άβολο το να εκφράζω τα αισθήµατα µου προς τους άλλους

58

Μου είναι δύσκολο να είµαι εγκάρδιος/α και αυθόρµητος/η

59

Ελέγχω τον εαυτό µου τόσο πολύ που οι άλλοι νοµίζουν ότι δεν έχω αισθήµατα

60
ei
61

Οι άλλοι µε βλέπουν σαν συναισθηµατικά τεντωµένο/η

62

Προσπαθώ να καταφέρνω ότι καλύτερο. ∆εν αρκούµαι στο «αρκετά καλό»

63

Πρέπει να ανταποκρίνοµαι ικανοποιητικά σε όλες µου τις ευθύνες

64

Νιώθω να πιέζοµαι συνεχώς να πετυχαίνω και να ολοκληρώνω πράγµατα

65
us
66

∆εν µπορώ να χαλαρώνω εύκολα ή να βρίσκω δικαιολογίες για τα λάθη µου

67

Είµαι ξεχωριστός/ή και δεν θάπρεπε να δέχοµαι πολλούς από τους περιορισµούς που ισχύουν για τους άλλους

68

Απεχθάνοµαι το να µε περιορίζουν ή να µε εµποδίζουν να κάνω αυτό που θέλω

69

Νιώθω ότι δεν θάπρεπε να ακολουθώ τους συνήθεις κανόνες και συµβάσεις που ακολουθούν οι άλλοι

70
et

Αισθάνοµαι ότι αυτά που έχω να προσφέρω είναι µεγαλύτερης αξίας από τις συνεισφορές των άλλων

Είµαι τόσο συγκρατηµένος/η ώστε δεν δείχνω θετικά συναισθήµατα προς τους άλλους (π.χ. τρυφερότητα, να
δείξω ότι νοιάζοµαι)

Πρέπει να είµαι ο καλύτερος/η καλύτερη στα περισσότερα πράγµατα που κάνω. ∆εν δέχοµαι να είµαι
δεύτερος/η

Μου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δεχθώ το «όχι» για απάντηση όποτε θέλω κάτι από τους άλλους

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

71

1= ∆εν ισχύει καθόλου για µένα
4= Ισχύει µέτρια για µένα
2= ∆εν ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
5= Ισχύει σε µεγάλο βαθµό για µένα
3= Μάλλον ισχύει, παρά δεν ισχύει
6= Με περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο
∆εν φαίνεται να µπορώ να επιβάλω στον εαυτό µου να ολοκληρώσει συνηθισµένες ή βαρετές δουλειές

72

Αν δεν µπορώ να καταφέρω έναν στόχο, απογοητεύοµαι εύκολα και τα παρατάω

73

Μου είναι πολύ δύσκολο να θυσιάσω την άµεση ικανοποίηση µε σκοπό την επίτευξη ενός µακροπρόθεσµου
στόχου

74

∆εν µπορώ να πιέσω τον εαυτό µου να κάνει πράγµατα που δεν τα ευχαριστιέµαι, ακόµη κι όταν γνωρίζω ότι
είναι για το καλό µου

75
is

Σπάνια µόνο καταφέρνω να είµαι συνεπής στις αποφάσεις µου

