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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού και της θυματοποίησης σε μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε να γίνει συσχέτιση του εκφοβισμού με τις συναισθηματικές
δυσκολίες και συγκεκριμένα με την κατάθλιψη στις δυο ομάδες του δείγματος. Το δείγμα
αποτελούνταν από 105 μαθητές του τυπικού πληθυσμού και 25 μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονταν με πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης σε Τμήμα Ένταξης. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο
της πόλης των Χανίων και σε δυο δημοτικά της Σύρου. Για τη συλλογή των δεδομένων
δόθηκαν στους συμμετέχοντες το Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομηλίκους και η
κλίμακα Children’s Depression Inventory (CDI). Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπλέκονταν ενεργά σε περιστατικά εκφοβισμού και
θυματοποίησης συγκριτικά με τους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αναφορικά με την ομάδα των παιδιών του τυπικού πληθυσμού, βρέθηκε διαφοροποίηση
όσον αφορά το φύλο των παιδιών και συγκεκριμένα τα αγόρια παρουσίασαν μεγαλύτερη
τάση εκφοβισμού εν συγκρίσει με τα κορίτσια. Στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο, με τα αγόρια να
υπερτερούν στη θυματοποίηση και στον εκφοβισμό. Επιπλέον, όσον αφορά την ύπαρξη
συμπτωμάτων κατάθλιψης στους μαθητές χωρίς ιδιαιτερότητες, οι μέσες τιμές της
κατάθλιψης ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες συγκριτικά με των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, στα οποία η εμπλοκή σε περιστατικά θυματοποίησης συνδέθηκε με
την ύπαρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Λέξεις

κλειδιά:

Θυματοποίηση,

εκφοβισμός,

κατάθλιψη,

μαθητές

χωρίς

ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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ABSTRACK

The present survey aims to investigate the phenomenon of bullying and victimization
in children with and without special educational needs. In addition, we have tried to make
correlation of bullying with emotional difficulties particularly with depression in both sample
groups. The sample consisted of 105 students of the typical population and 25 students with
special educational needs were supported with specialized education support program in the
integration classroom. The questionnaires were given in an elementary school of the city of
Chania and two in the city of Syros. For data collection were given to participants the Peer
Experiences Questionnaire (PEQ) and the Children's Depression Inventory (CDI). The
findings showed that students with special educational needs are actively involved in bullying
and victimization incidents compared to students without SEN. Regarding the group of
children of the typical population, we found differentiating between the gender of the
children and particularly the boys showed greater bullying trend compared to girls. Children
with special educational needs identified statistically significant differences in gender, with
boys outweigh the victimization and bullying. Furthermore, as regards the existence of
depressive symptoms in students without special needs, average values of depression were
significantly higher compared to children with special educational needs, which involvement
in victimization cases was associated with the presence of depressive symptoms.

Key words: Victimization, bullying, depression, students with special educational needs,
students without special educational needs.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία σκοπός ήταν η διερεύνηση της συχνότητας παρουσίας
περιστατικών εκφοβισμού και θυματοποίησης σε μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, καθώς και η ανίχνευση του βαθμού με τον οποίο τα προβλήματα εκφοβισμού και
θυματοποίησης συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν με τις συναισθηματικές δυσκολίες των
παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα με την κατάθλιψη.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1 δημοτικό σχολείο της πόλης των Χανίων και σε
δυο δημοτικά σχολεία της Σύρου. Το δείγμα αποτελούνταν από 105 μαθητές ηλικίας από 1112 ετών και 25 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης.
Παράλληλα, στην έρευνα έγινε διάκριση βάσει του φύλου. Για τη συλλογή των δεδομένων,
χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες το Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομηλίκους
(Peer Experiences Questionnaire-PEQ) και η Κλίμακα Children’s Depression Inventory
(CDI) για την ανίχνευση συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων
της κατάθλιψης. Λόγω του ότι οι ερωτήσεις απευθύνονταν σε παιδιά δημοτικού, έγινε αρχικά
εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης για
την ορθή συμπλήρωσή τους. Στους περιορισμούς της έρευνας ήταν ο μικρός αριθμός του
δείγματος των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γεγονός που περιορίζει την ασφαλή
γενίκευση των συμπερασμάτων της έρευνας. Επίσης, τα ευρήματα δεν μπορούν να
θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού των δύο πόλεων.
Είναι κοινώς αποδεκτό, πως η ύπαρξη του εκφοβισμού στα σχολεία αποτελεί ένα
παγκόσμιο φαινόμενο με αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για τη
γενικότερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη των εμπλεκόμενων ατόμων (Darmawan, 2010). Σύμφωνα
με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου εμπλοκής στο φαινόμενο του εκφοβισμού και της
θυματοποίησης (Κουρκούτας, 2008. Rigby, 2008). Παράλληλα, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
να λάβουν μέρος σε εκφοβισμό άλλων (Nabuzoka & Smith, 1993). Το πιο κοινό πρόβλημα
ψυχικής υγείας που βιώνουν οι θύτες και τα θύματα είναι η κατάθλιψη και το αυξημένο
άγχος (Espelage et al., 2001. Espelage & Swearer, 2003). Όπως είναι αναμενόμενο, η
εμπλοκή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιστατικά εκφοβισμού επιφέρει
αρνητικές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, καθώς αντιμετωπίζουν
συναισθηματικές δυσκολίες, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης καταθλιπτικών συμπτωμάτων,
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δυσκολίες προσαρμογής, διαπροσωπικά και κοινωνικά προβλήματα (Reiter & Lapidot-Lefler
2007).
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μια πληθώρα ορισμών για την έννοια του
σχολικού εκφοβισμού, γεγονός που αποδεικνύει την ιδιαιτερότητα του φαινομένου που
εξακολουθεί να απασχολεί αρκετούς μελετητές μέχρι και σήμερα. Ο πιο κοινά αποδεκτός
ορισμός έχει δοθεί από τον Olweus (2009) ο οποίος ορίζει ότι: «Ένας μαθητής γίνεται
αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται, όταν υποβάλλεται κατ’ επανάληψη και κατ’
εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλλους μαθητές» (σελ. 29).
Επίσης, ο Κουρκούτας (2008), υποστήριξε ότι ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει την έννοια
της «θυματοποίησης» ως απόρροια της επιβολής που ασκεί ο θύτης στο θύμα και της
επαναληψιμότητας της πράξης, με στόχο τους ίδιους κάθε φορά μαθητές. Τα εμπλεκόμενα
άτομα στον εκφοβισμό αποτελούν οι «θύτες», αυτοί που εκδηλώνουν κάποιας μορφής
επιθετική συμπεριφορά, τα «θύματα», που είναι τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο
εκφοβισμού, οι «θύτες/θύματα» που έχουν τον ρόλο του θύτη και του θύματος και οι
«θεατές» ή μάρτυρες, οι οποίοι είναι παρόντες κατά τη διάρκεια του συμβάντος και δεν
ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες (Haynie et al., 2001. Κουρκούτας, 2008.
Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Salmivalli & Nieminen, 2002).
Οι υποθέσεις που τέθηκαν ήταν δυο. Η πρώτη βασίστηκε σε προγενέστερες
μελέτες που υποστήριξαν ότι παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διατρέχουν υψηλότερο
κίνδυνο εμπλοκής στο φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης εν συγκρίσει με τα
παιδιά του τυπικού πληθυσμού (Rodkin & Hodges, 2003. Swearer et al., 2010). Κυρίως
υποθέσαμε ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα εκδήλωναν υψηλότερα
ποσοστά κυρίως στη θυματοποίηση. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την πιθανή θετική
συσχέτιση του φαινομένου του εκφοβισμού και της θυματοποίησης με την εκδήλωση
καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα παιδιά που εμπλέκονται στα περιστατικά. Η υπόθεσή μας
βασίστηκε στα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα που τόνισαν μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ
του εκφοβισμού και της θυματοποίησης με την κατάθλιψη (Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011).
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες συμμετέχουν περισσότερο σε περιστατικά εκφοβισμού και
θυματοποίησης συγκριτικά με τους μαθητές του τυπικού πληθυσμού, κάτι που ήταν
αναμενόμενο, με βάση και τη διεθνή έρευνα (Carter & Spencer, 2006. Reiter & LapidotLefler, 2007. Woods & Wolke, 2004).
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Αναφορικά με την ομάδα των παιδιών της τυπικής τάξης βρέθηκε ότι υπήρχε
διαφοροποίηση όσον αφορά το φύλο των παιδιών στα περιστατικά, καθώς τα αγόρια
παρουσίασαν μεγαλύτερη τάση εκφοβισμού εν συγκρίσει με τα κορίτσια, όπως ήταν
αναμενόμενο (Cowie & Jennifer, 2007. Sapouna, 2008).
Στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές όσον αφορά το φύλο, με τα αγόρια να υπερτερούν στη θυματοποίηση και στον
εκφοβισμό. Πολλές έρευνες υποδεικνύουν ότι τα αγόρια εμπλέκονται σε μεγαλύτερα
ποσοστά σε φαινόμενα εκφοβισμού, ενώ χρησιμοποιούν και δέχονται πιο άμεσες μορφές
εκφοβισμού, σε αντίθεση με τα κορίτσια, όπου παρατηρούνται πιο έμμεσες και
συγκεκαλυμμένες (Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Pateraki & Houndoumadi, 2001. Sapouna,
2008).
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για την ύπαρξη
καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους μαθητές της τυπικής τάξης βρέθηκε ότι οι μέσες τιμές
της κατάθλιψης ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με των παιδιών του
τμήματος ένταξης, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο, λόγω του ότι οι μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν ευάλωτη ομάδα για εμφάνιση συναισθηματικών
δυσκολιών, λόγω των εγγενών δυσκολιών τους, αλλά και ως αποτέλεσμα της εμπλοκής τους
σε φαινόμενα θυματοποίησης.
Επίσης, στο τέλος της έρευνας δίνονται προτάσεις παρέμβασης αποτρεπτικές για
την εκδήλωση και επιδείνωση του φαινομένου, με στόχο την αποτροπή εκδήλωσης
ψυχοκοινωνικών διαταραχών και σοβαρών δυσκολιών προσαρμογής στα άτομα που
εμπλέκονται στο φαινόμενο.
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Α΄ Μέρος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
1.1. Eννοιολογική προσέγγιση του όρου «εκφοβισμός»
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί ζήτημα της εποχής, αλλά ένα πολυδιάστατο
κοινωνικό φαινόμενο µε συνεχώς αυξανόμενες διαστάσεις και σοβαρές επιπτώσεις στην
ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και στη διαδικασία της µμάθησης
(Smith, 2004. Stavrinides, Paradeisiotou, Tziogouros & Lazarou, 2010). Αναφορές υπάρχουν
ακόµα σε πολύ γνωστά λογοτεχνικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως είναι «ο Όλιβερ
Τουίστ» και «οι περιπέτειες του Τόµας Μπράουν».
Η

θυματοποίηση

ή

σχολικός

εκφοβισμός

είναι

ένα

ζήτημα

νεανικής

παραβατικότητας σε πολλές χώρες του κόσμου και περιλαμβάνει τη χρήση βίας μεταξύ
μαθητών. Οι πρώτες έρευνες έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το 1978 στο πανεπιστήμιο του
Bergen της Νορβηγίας από τον Olweus, ο οποίος δημοσίευσε το βιβλίο «Aggression in the
Schools: Bullies and Whipping Boys». Ενώ στην αρχή οι μελέτες περιορίζονταν στη
Σκανδιναβία, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990 επεκτάθηκαν και σε
άλλες χώρες, όπως στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα, ο σχολικός
εκφοβισμός απασχολεί πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως τον Καναδά, την Αγγλία, τις ΗΠΑ,
την Νότια Κορέα και την Αυστραλία (Olweus, 2009. Smith, 2004. Smith & Brain, 2000).
Κατά καιρούς στην προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου έχουν διατυπωθεί
αρκετοί ορισμοί οι οποίοι συνδέονται με τις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικό-οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες της χώρας και με το υπάρχον πολιτισµικό πλαίσιο (Espelage & Swearer,
2003. Σώκου, 2003). Ανάμεσα στους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία, αξίζει να αναφερθεί ο ορισμός του Olweus (2009), που περιγράφει το ζήτημα
του εκφοβισμού (bullying) ή αλλιώς της θυματοποίησης (victimization). Συγκεκριμένα, ο
Olweus αναφέρει ότι: «Ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν
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υποβάλλεται, κατ΄ επανάληψη και κατ΄ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή
περισσότερους μαθητές» (Olweus, 2009, p. 29).
Ο συγκεκριμένος ορισμός στοιχειοθετεί τον σχολικό εκφοβισμό, διαφοροποιώντας
τον από άλλες μορφές βίας και επιθετικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Olweus
προϋποθέτει α)την πράξη του θύτη που ενέχει σκοπιμότητα, β)την έννοια της επανάληψης
κατ’εξακολούθηση της συμπεριφοράς και γ)την ανισορροπία δύναμης ή εξουσίας μεταξύ του
θύτη και του θύματος (Οlweus, 2001).
Ο όρος «αρνητική ενέργεια» αναφέρεται στην πράξη εκείνη με την οποία ένα
άτομο προκαλεί σκόπιμη βλάβη ή συναισθηματική δυσκολία σε άλλο πρόσωπο με σοβαρές
επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του θύματος και τη διαδικασία της
μάθησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω σωματικής επαφής, όπως χτυπήματα, κλωτσιές, μέσω
λεκτικής επικοινωνίας, όπως βρισιές, απειλές, χλευασμός, με συνδυασμό αυτών ή και μέσω
μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως γκριμάτσες, άσεμνες και προσβλητικές χειρονομίες,
αποκλεισμού από την ομάδα και απόκρυψη προσωπικών αντικειμένων του θύματος (Olweus,
2001, 2009).
Παράλληλα, μια σημαντική παράμετρος που τίθεται στον ορισμό είναι η έννοια
της επανάληψης. Με τον όρο της επανάληψης κατ’εξακολούθηση θέλει να τονιστεί ότι η
φύση του σχολικού εκφοβισμού δεν περιλαμβάνει μεμονωμένα συμβάντα διαμάχης μεταξύ
δυο παιδιών. Επίσης, τονίζει τη διαφορά του εκφοβισμού με την επιθετικότητα. Με τον όρο
επιθετικότητα ορίζεται η «συμπεριφορά που στόχο έχει να προκαλέσει βλάβη ή δυσφορία σε
κάποιο άλλο άτομο» (Olweus, 1999a, p. 12). Ο εκφοβισμός αποτελεί υποκατηγορία της
επιθετικής συμπεριφοράς με χαρακτηριστικά, όπως την επαναληψιμότητα της πράξης και
την επιλογή συγκεκριμένων παιδιών ως μόνιμων στόχων τα οποία δεν έχουν ίση σωματική
ή/και ψυχολογική δύναμη με τους θύτες. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούν το
φαινόμενο του εκφοβισμού από τις επιθετικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στο
σχολικό πλαίσιο και που μπορεί να συμβαίνουν ανάμεσα σε μαθητές περίπου της ίδιας
δύναμης ή εξουσίας. Επίσης, σε αυτές τις περιστασιακές επιθετικές συμπεριφορές είναι
πιθανή η ύπαρξη φιλίας μεταξύ των ατόμων και μάλιστα στο τέλος αυτός που ξεκίνησε το
περιστατικό δείχνει μεταμέλεια ζητώντας συγχώρεση (Κουρκούτας, 2008. Olweus, 1999a,
2009).
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Επίσης, περιλαμβάνει ανισορροπία δύναμης ή εξουσίας μεταξύ του θύτη και του
θύματος, δηλαδή τη χρήση σωματικής, αριθμητικής, ηλικιακής δύναμης ή ψυχολογικής
υπεροχής κάποιου να εκφοβίσει ή να ταπεινώσει ένα άλλο άτομο που αδυνατεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η χαρακτηριστική ανισορροπία δύναμης που διατυπώνει ο
Olweus στον ορισμό του μπορεί να αναφέρεται στα ατομικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά
του θύτη και του θύματος (Espelage & Swearer, 2003. Κουρκούτας, 2008. Olweus, 2009.
Rigby, 2008. Smith & Brain,2000). Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Κουρκούτας (2008), σύμφωνα
με την έρευνα των Astor et al (2004), η έννοια της ανισορροπίας δύναμης ή εξουσίας δε
χαρακτηρίζει πάντα τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι
εκφοβιστικές συμπεριφορές μπορεί να εκδηλωθούν και από παιδιά μικρότερης ηλικίας ή
σωματικής διάπλασης σε άλλα μεγαλύτερης ηλικίας ή σωματικής διάπλασης.
Ο Roland (1989), ορίζει ότι «Σχολικός εκφοβισμός είναι η διαρκής βία, σωματική ή
ψυχολογική, που διεξάγεται από ένα άτομο ή μια ομάδα έναντι κάποιου ατόμου που δεν μπορεί
να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην παρούσα κατάσταση» (Roland, 1989, p. 143).
Αξίζει να αναφερθεί ο ορισμός που δόθηκε από τον Rigby (2008), ο οποίος
αναφέρει ότι «Ο εκφοβισμός συμπεριλαμβάνει βασικά την επιθυμία κάποιου να πληγώσει
κάποιον άλλο, την ασυμμετρία δύναμης των εμπλεκομένων και (συνήθως) την επανάληψη και
την άδικη χρήση δύναμης, καθώς και την προφανή ευχαρίστηση του επιτιθέμενου και γενικά
μια αίσθηση καταπίεσης από την πλευρά του θύματος» (Rigby, 2008, p. 67). Παρατηρείται ότι
στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού ο Rigby πρόσθεσε την έλλειψη
δικαιολογίας για την πράξη και την ικανοποίηση που αντλεί ο θύτης.
Σύμφωνα με τους Smith και Sharp (1994), «O σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται σε
συμπεριφορά, η οποία συνιστά συστηματική και επαναλαμβανόμενη κατάχρηση δύναμης και
εξουσίας που γίνεται από πρόθεση» (Smith & Sharp, 1994, p. 1). Με τον ορισμό αυτό οι
ερευνητές επιθυμούν να

τονίσουν τόσο την ανισότητα της δύναμης (σωματικής ή

ψυχολογικής), όσο και τη συστηματικότητα με την οποία παρουσιάζεται η συγκεκριμένη
συμπεριφορά.
Τέλος, ο Κουρκούτας (2008), υποστήριξε ότι ο σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει
την έννοια της «θυματοποίησης» ως αποτέλεσμα της επιβολής που ασκεί ο θύτης στο θύμα
και της επαναληψιμότητας της πράξης, με στόχο τους ίδιους μαθητές.
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Αναμφισβήτητα, η ύπαρξη του εκφοβισμού στα σχολεία έχει γίνει ένα παγκόσμιο
φαινόμενο με αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για τα δικαιώματα
των μαθητών και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη. Ο εκφοβισμός μπορεί να
επιφέρει αρνητικές δια βίου συνέπειες τόσο για τα θύματα όσο και τους θύτες. Αν και έχουν
υλοποιηθεί προγράμματα παρέμβασης εδώ και δεκαετίες σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες,
τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό παραμένουν (Darmawan, 2010).

1.2. Μορφές του σχολικού εκφοβισμού
Μερικοί συγγραφείς κάνουν διάκριση μεταξύ των άμεσων μορφών του
εκφοβισμού και των έμμεσων μορφών. Ο άμεσος εκφοβισμός εκδηλώνεται απροκάλυπτα και
περιλαμβάνει σωματική και λεκτική επιθετικότητα, όπως κλοτσιές, χτύπημα, απειλές,
ρατσιστικά παρατσούκλια και προσβολές. Ο έμμεσος εκφοβισμός είναι συγκεκαλυμμένος,
γίνεται εν αγνοία του θύματος και περιλαμβάνει πτυχές του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως
χειραγώγηση, αγνόηση, αποστολή ανώνυμων σημειωμάτων, κακόβουλα σχόλια και
καταστροφή φιλικών σχέσεων. Ο άμεσος εκφοβισμός είναι πιο συχνός στα αγόρια, ενώ ο
έμμεσος στα κορίτσια (Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Olweus, 2009. Rigby, 2008. Van der Wal,
De Wit & Hirasing, 2003). Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι διάφορες μορφές που μπορεί να
εκδηλωθεί ο εκφοβισμός και στις οποίες περιλαμβάνονται ο σωματικός, ο λεκτικός, ο μη
λεκτικός, ο κοινωνικός, ο σεξουαλικός, ο ρατσιστικός, ο ομοφοβικός, ο ηλεκτρονικός, ο
οπτικός και ο εκφοβισμός με εκβιασμό.

1.2.1. Σωματικός εκφοβισμός (physical bullying)
Σωματικός εκφοβισμός είναι η μορφή εκφοβισμού που περιλαμβάνει κάποιου
είδους βία εναντίον άλλου προσώπου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκδήλωσης, όπως
χτυπήματα,

σπρωξίματα,

τρικλοποδιές,

γροθιές,

κλοπή

αντικειμένων,

σεξουαλική

παρενόχληση, τράβηγμα μαλλιών και φτυσίματα. Ωστόσο, πέρα από την απροκάλυπτη βία
προς έναν άλλο μαθητή, ο σωματικός εκφοβισμός εκδηλώνεται και με έμμεσες μορφές που
περιλαμβάνουν υλικές ζημιές, όπως καταστροφή περιουσίας και την παρακίνηση τρίτου
προσώπου για τον εκφοβισμό του θύματος (Cowie & Jennifer, 2007. Rigby, 2008). Ο
σωματικός εκφοβισμός τείνει να λαμβάνει περισσότερης προσοχής από το προσωπικό του
σχολείου. Πολλά σχολεία έχουν αναπτύξει πολιτικές μηδενικής ανοχής για τη βίαιη
συμπεριφορά, δίνοντας προτεραιότητα στον σωματικό εκφοβισμό σε σχέση με άλλες μορφές
εκφοβισμού, λόγω του ότι γίνεται πιο άμεσα φανερός (Jacobsen & Bauman, 2007).
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1.2.2. Λεκτικός εκφοβισμός (verbal bullying)
Ο λεκτικός εκφοβισμός μπορεί να είναι άμεσος και έμμεσος. Οι άμεσες μορφές
του λεκτικού εκφοβισμού περιλαμβάνουν λεκτικές απειλές και προσβολές, απειλές,
ταπεινωτικά

σχόλια,

ενοχλητικά

τηλεφωνήματα,

ρατσιστικά

σχόλια

και

χρήση

παρατσουκλιών. Ως έμμεσος λεκτικός εκφοβισμός θεωρείται η παρακίνηση ενός άλλου
προσώπου για διάδοση κακόβουλων σχολίων ή η αποκάλυψη μυστικών. Σύμφωνα με τους
ερευνητές ο λεκτικός εκφοβισμός είναι η πιο συχνή μορφή εκφοβισμού (Cowie & Jennifer,
2007. Law, Shapka, Hymel, Olson & Waterhouse, 2012. Rigby, 2008).

1.2.3. Μη λεκτικός εκφοβισμός (non-verbal bullying)
Πέρα από τη λεκτική επικοινωνία, ο εκφοβισμός μπορεί να ασκηθεί και με μη
λεκτικό τρόπο, μέσω δηλαδή της γλώσσας του σώματος. Ο Rigby (2008) ανέφερε τις μορφές
που εκδηλώνεται ο συγκεκριμένος εκφοβισμός και συγκεκριμένα με το επίμονο βλέμμα, με
κινήσεις που δηλώνουν απειλή και με άσεμνες χειρονομίες.

1.2.4. Κοινωνικός εκφοβισμός (relational and social bullying)
Ο κοινωνικός εκφοβισμός αναφέρεται σε συμπεριφορές που βλάπτουν σκόπιμα
την αυτοεκτίμηση του θύματος και την κοινωνική του θέση. Αυτές περιλαμβάνουν απειλές,
χειραγώγηση φιλικών σχέσεων, συκοφαντικές φήμες και κοινωνικό αποκλεισμό που μέσω
άσκησης επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων οδηγούν στην απομόνωση συγκεκριμένου
μαθητή. Επίσης, εκδηλώνεται και με μη λεκτικές συμπεριφορές, όπως απεχθή βλέμματα. Ως
εκ τούτου, ο θύτης και η παρέα του συντονισμένοι σε μια κλίκα, περιφρονούν το θύμα με
σκοπό την περιθωριοποίησή του και τη δημιουργία αισθήματος μη αποδοχής από την ομάδα
(Γιοβαζολιάς, Κουρκούτας & Μητσοπούλου, 2008. Cowie & Jennifer, 2007. Fitzpatrick &
Bussey, 2011).
Στην άμεση μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού ο θύτης δεν προσπαθεί να κρύψει
τα στοιχεία της ταυτότητάς του από το θύμα, ενώ στην έμμεση μορφή η συμπεριφορά
εκδηλώνεται πλαγίως, ή μέσω τρίτου προσώπου. Αυτό έχει ως συνέπεια το θύμα να έχει
άγνοια της ταυτότητας του θύτη και ενώ γνωρίζει ότι έχει εξαπλωθεί συκοφαντική φήμη εις
βάρος του, αγνοεί την πηγή διάδοσής της (Fitzpatrick & Bussey, 2011).
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1.2.5. Σεξουαλικός εκφοβισμός (sexual bullying)
Ο σεξουαλικός εκφοβισμός ορίζεται ως ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις ή
προσβολές και άλλες λεκτικές, μη λεκτικές ασελγείς πράξεις, χωρίς τη συγκατάθεση του
θύματος που είναι αρκετά βίαιες, επίμονες και διάχυτες (Γιοβαζολιάς και συν., 2008.
Espelage & Holt, 2007). Συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει την ακόλουθη ανεπιθύμητη
συμπεριφορά: σεξουαλικά υβριστικά σχόλια, ανήθικες χειρονομίες, φήμες ή βλέμματα,
σκίτσα και γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, υπονοούμενα ή και «αστεία» για τη
σεξουαλική ζωή του θύματος, γραπτά σεξουαλικά μηνύματα, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι
και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις (Gruber & Fineran, 2007).
Η Αμερικανική Ένωση του Πανεπιστημίου Γυναικών (1993, 2001 στο Gruber &
Fineran, 2007) διεξήγαγε δύο εθνικές μελέτες σεξουαλικής παρενόχλησης στα σχολεία των
ΗΠΑ το 1993 και το 2001 όπου φάνηκε η ανησυχητική διάσταση του φαινομένου. Και οι
δύο μελέτες είχαν παρόμοια αποτελέσματα και ανέφεραν ότι το 81% των μαθητών έχει
βιώσει κάποιας μορφής σεξουαλικού εκφοβισμού κατά τα σχολικά έτη. Επιπλέον, το 54%
των μαθητών δήλωσε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά κάποιον κατά τη διάρκεια της σχολικής
ζωής.
Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Espelage, Basile και Hamburger (2012) με
δείγμα 1.391 μαθητές, το 12% των αγοριών και το 12% των κοριτσιών ήταν θύτες. Επίσης,
το 32% των αγοριών και 22% των κοριτσιών έκανε σεξουαλικά σχόλια σε άλλους μαθητές,
5% των αγοριών και 7% των κοριτσιών διέδιδαν μια σεξουαλική φήμη και 4% των αγοριών
και 2% των κοριτσιών δήλωσε ότι κάποια στιγμή τράβηξε τα ρούχα κάποιου άλλου μαθητή.
Σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτέλεσαν ο
εκφοβισμός και τα ομοφοβικά πειράγματα.

1.2.6. Ρατσιστικός εκφοβισμός (racist bullying)
Ο ρατσιστικός εκφοβισμός στοχεύει στον στιγματισμό του θύματος λόγω της
φυλετικής του ταυτότητας. Επίσης, το θύμα μπορεί να αποτελεί στόχο λόγω
διαφορετικότητας ως προς την κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Ο ρατσιστικός
εκφοβισμός

εκφράζεται σωματικά,

κοινωνικά

ή

ψυχολογικά

και

περιλαμβάνει

συστηματικές εκφοβιστικές συμπεριφορές (Γιοβαζολιάς και συν., 2008. Cowie & Jennifer,
2007. Rigby, 2008). Σύμφωνα με τους Sullivan, Cleary και Sullivan (2004), στον ρατσιστικό
εκφοβισμό ο θύτης επιτίθεται στο θύμα βάσει της φυλετικής ή εθνικής του ταυτότητας και
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λόγω του ότι φαίνεται διαφορετικός, μιλάει άλλη γλώσσα, έχει διαφορετικά έθιμα και
πολιτισμό. Μερικές φορές, οι άνθρωποι άλλου χρώματος αποτελούν επίκεντρο στόχου και
αντιμετωπίζουν περιθωριοποίηση που στηρίζεται σε ρατσιστικές ιδεολογίες. Εν ολίγοις, ο
ρατσιστικός εκφοβισμός είναι ένας συνδυασμός ρατσισμού και εκφοβισμού (Sullivan, et al.,
2004)
Έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες σχετικά με τον ρατσιστικό εκφοβισμό, όπως των
Verkuyten και Thijs (2002) που εξέτασαν την έκταση του φαινόμενου της ρατσιστικής
θυματοποίησης σε 82 δημοτικά σχολεία στην Ολλανδία και κατά πόσο τα παιδιά ήταν
αποδέκτες ρατσιστικών ονομάτων ή αποκλείονταν από το παιχνίδι λόγω της εθνικής τους
ταυτότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά από την Τουρκία, το Μαρόκο και από το
Σουρινάμ ήταν πιο συχνά θύματα ρατσιστικών ονομάτων και κοινωνικού αποκλεισμού από
τα παιδιά της Ολλανδίας. Στη μελέτη των Moran, Smith, Thompson και Whitney (1993, στο
Verkuyten & Thijs, 2002) με Ασιάτες και Λευκούς μαθητές βρέθηκε ότι, αν και δεν υπήρχε
σημαντική διαφορά στο επίπεδο του εκφοβισμού μεταξύ των ομάδων, το 50% των παιδιώνθυμάτων από την Ασία δέχτηκε ρατσιστικά παρατσούκλια αναφορικά με το χρώμα τους, κάτι
που δε συνέβη σε κανένα Λευκό παιδί- θύμα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον Rigby (2008), ένας μαθητής
μπορεί να αποτελεί στόχο εκφοβισμού για διαφορετικούς λόγους από την φυλετική του
ταυτότητα και καταγωγή. Ως εκ τούτου, ο θύτης μπορεί να διατηρεί φιλική σχέση με άλλο
παιδί που έχει την ίδια φυλετική καταγωγή με το θύμα.

1.2.7. Ομοφοβικός εκφοβισμός (homophobic bullying)
Ο ομοφοβικός εκφοβισμός μπορεί να εκφράζεται από ένα άτομο ή από μια ομάδα
ατόμων και να εκδηλώνεται με άμεση ή έμμεση χρήση ρατσιστικών ονομάτων, σεξουαλική
επίθεση, κοινωνικό αποκλεισμό, χλευασμό, κακοποίηση ή καταστροφή περιουσίας του
θύματος. Εκδηλώνεται σε ομάδες μειονοτήτων αναφορικά με τη σεξουαλική τους ταυτότητα,
χρησιμοποιώντας προσβλητικά λόγια και συμπεριφορές λόγω αρνητικών πεποιθήσεων και
στερεότυπων (Cowie & Jennifer, 2007. Misawa, 2010. Poteat, Espelage & Green, 2007.
Poteat, Espelage & Koenig, 2009). Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ο θύτης επικεντρώνεται
σε έναν ευάλωτο ετεροφυλόφιλο μαθητή και στην προσπάθειά του να τον ταπεινώσει
χρησιμοποιεί όρους, όπως «ομοφυλόφιλος», έτσι ώστε να αμφισβητήσει τη σεξουαλική του
ταυτότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Williams, Connolly, Pepler και Craig (2005), οι
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μαθητές που είναι ομοφυλόφιλοι είναι πιο πιθανό από ότι οι ετεροφυλόφιλοι συνομήλικοί
τους να είναι θύματα εκφοβισμού.
Η μελέτη των Poteat et al., (2009) εξέτασε την προθυμία ετεροφυλόφιλων
μαθητών να παραμείνουν φίλοι με συμμαθητές τους που αποκάλυψαν ότι είναι
ομοφυλόφιλοι ή λεσβίες, καθώς και να φοιτούν σε σχολεία με ομοφυλόφιλα άτομα. Τα
αγόρια φάνηκε ότι ήταν λιγότερο πρόθυμα από ότι τα κορίτσια να διατηρήσουν φιλίες με
ομοφυλόφιλους και λεσβίες συνομηλίκους και να συνυπάρχουν μαζί τους στο ίδιο σχολείο,
λόγω του φόβου μη στιγματιστούν και οι ίδιοι όσον αφορά τη σεξουαλική τους ταυτότητα.
Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι οι ετεροφυλόφιλοι μαθητές οδηγούνταν στην έκφραση
σωματικών εκφοβιστικών μορφών συμπεριφοράς εναντίον των μαθητών με σεξουαλικές
ιδιαιτερότητες. Ένας αριθμός εξέφρασε επίσης προκατάληψη και στερεότυπα απέναντι στα
παιδιά σεξουαλικών μειονοτήτων. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι σε πολυπολιτισμικά
σχολεία, λόγω του ότι τα άτομα εκπαιδεύονται στη διαφορετικότητα, είναι πιο δεκτικά στη
σύναψη φιλικών σχέσεων με παιδιά που έχουν ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό.
Περιστατικά ομοφοβικού εκφοβισμού συμβαίνουν συχνά στα σχολεία με
επακόλουθα σοβαρά προβλήματα. Έχει διαπιστωθεί ότι μαθητές που έχουν αντιμετωπίσει
φαινόμενα ρατσιστικού και ομοφοβικού εκφοβισμού επηρεάζονται ψυχολογικά και
σωματικά και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατάθλιψης, αυτοκτονικού ιδεασμού και χρήσης
αλκοόλ (Misawa, 2010. Poteat et al., 2009). Σε αυτό συμφωνούν και οι Remafedi, French,
Story, Resnick και Blum (1998) που υποστήριξαν υψηλό κίνδυνο αυτοκτονίας και
αυτοκτονικού ιδεασμού σε ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους άνδρες σε σύγκριση με τους
ετεροφυλόφιλους.

1.2.8. Ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyber bullying)
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία δημιούργησαν νέες μορφές εκφοβισμού,
όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, που λαμβάνει πολλή προσοχή από τους ερευνητές. Ο
ηλεκτρονικός εκφοβισμός διαφέρει από τις παραδοσιακές μορφές, αφού επεμβαίνει στον
προσωπικό χώρο του παραλήπτη. Ο διαδικτυακός ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί
έμμεση και συγκεκαλυμμένη μορφή εκφοβισμού και πραγματοποιείται μέσω χρήσης κινητών
τηλεφώνων, βιντεοκαμερών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο, chat rooms και αποστολής υβριστικού ή απειλητικού υλικού (Riebel, Jager &
Fischer, 2009.

Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett 2006. Ybarra & Mitchell, 2004).
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Συνήθως είναι αποτέλεσμα προκατάληψης απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες που αφορούν
την καταγωγή, τη θρησκεία, τη σεξουαλική ταυτότητα, το φύλο κ.α. (Smith et al., 2006).
Μάλιστα, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός φαίνεται να είναι δημοφιλής σε αρκετούς θύτες
εξαιτίας της ανωνυμίας που προσφέρει και της απόκρυψης της ταυτότητάς τους (Cowie &
Jennifer, 2007).
Έρευνες υποστηρίζουν ότι μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές (Beran & Li,
2007. Cowie & Jennifer, 2007. Li, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Riebel et al., 2009.
Smith et al., 2006):
-

Αποστολή υβριστικών, αγενών μηνυμάτων με στόχο ένα άτομο σε μια
ηλεκτρονική ομάδα ή στο ίδιο το θύμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
άλλων μηνυμάτων κειμένου (flaming).

-

Παρενόχληση στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει επανειλημμένη αποστολή
προσβλητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (online harassment).

-

Διαδικτυακή παρενόχληση μέσω απειλών ή άλλων ενεργειών, όπως κατηγορίες,
αποστολή μηνυμάτων απειλητικού περιεχομένου, βλάβη σε δεδομένα και
υποκλοπή ταυτότητας με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στο θύμα (cyberstalking).

-

Δυσφήμιση μέσω αποστολής κακόβουλων, αναληθών ή σκληρών δηλώσεων για
ένα άτομο σε άλλους ή μέσω ανάρτησης υλικού στο διαδίκτυο (denigration).

-

Υποκλοπή ενός λογαριασμού που οδηγεί στην προσποίηση του θύτη ότι είναι
κάποιος άλλος στέλνοντας ή δημοσιεύοντας υλικό που καθιστά το θύμα να
φαίνεται κακό (masquerade ή impersonation).

-

Ανάρτηση υλικού που περιέχει ευαίσθητες, ιδιωτικές πληροφορίες για ένα άτομο
συμπεριλαμβανομένων προσωπικών μηνυμάτων, εικόνων και βίντεο (outing).

-

Αποκλεισμός κάποιου από μια διαδικτυακή ομάδα συζήτησης (exclusion).

-

Εξαπάτηση μέσω απόσπασης μυστικών ή προσωπικών πληροφοριών ενός ατόμου
και δημοσιοποίησής τους στο διαδίκτυο (trickery).

-

Βιντεοσκόπηση με το κινητό περιστατικών εκφοβισμού και ανάρτησή τους σε
λογαριασμούς άλλων (happy slapping).
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Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν τον
ηλεκτρονικό εκφοβισμό, καθώς τείνει να γίνει κυρίαρχη μορφή της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών. Σε μια έρευνα στη Μασαχουσέτη (2006-2008) με δείγμα
έφηβους ηλικίας 18 και 19 ετών, το 42% δήλωσε ότι έχει δεχθεί παρενόχληση, εκφοβισμό ή
απειλή μέσω άμεσων μηνυμάτων. Παράλληλα, το 22% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι
έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού και το 73% ότι έχει δει ένα προσβλητικό προφίλ
σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τη
διαδικτυακή παρενόχληση ήταν η εμφάνιση του θύματος ή ποιοι ήταν φίλοι του (Englander,
2006, στο Snell & Englander, 2010).
Στον ελλαδικό χώρο, έρευνα που διεξήχθη από τη ΜΚΟ «Νέοι Ευρωπαίοι
Οργανωμένοι Ικανοί – Ν.Ε.Ο.Ι.», με δείγμα 422 παιδιά, ηλικίας 13-18 ετών, έδειξε ότι το
16% των αγοριών και το 22% των κοριτσιών έχουν υπάρξει θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
Παράλληλα, το 10% δήλωσε ότι έχει προβεί σε διαδικτυακό εκφοβισμό και το 42% του
δείγματος ότι γνωρίζει κάποιον που υπήρξε θύμα ηλεκτρονικού εκφοβισμού (ΜακρήΜπότσαρη, 2010).
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι δύσκολο
να περιοριστεί λόγω των μορφών εκδήλωσής του. Η διασφάλιση της ασφάλειας των
μαθητών μέσω προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης επιβάλλεται να αποτελεί
προτεραιότητα του σχολείου, καθώς πολλές φορές ο συναισθηματικός εκφοβισμός είναι
περισσότερο επιβλαβής από τον σωματικό (Smith et al., 2006).

1.2.9. Οπτικός εκφοβισμός (visual bullying)
Στον οπτικό εκφοβισμό ανήκουν συμπεριφορές, όπως κυκλοφορία σημειωμάτων
με εξευτελιστικό ή κακοήθες νόημα για το θύμα, ανάρτηση μηνυμάτων σε χώρους του
σχολείου (τοίχο, πίνακα) ή ακόμα και πάνω στο θύμα με σημειώματα στην πλάτη ή στην
τσάντα του (Olweus, 1999b).

1.2.10. Εκφοβισμός με εκβιασμό
Στον εκφοβισμό με εκβιασμό, ο θύτης ή οι θύτες χρησιμοποιούν απειλές ή και
εξαναγκασμό με στόχο την εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων από
το θύμα (Byrne, 1999).
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1.3. Μαθητές που εμπλέκονται στον σχολικό εκφοβισμό
Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα διάφορα
άτομα. Ανάλογα με το ρόλο που διαδραματίζουν στα περιστατικά εκφοβισμού, χωρίζονται
σε τέσσερις κατηγορίες: τους «θύτες», τα «θύματα», τους «θύτες/θύματα» και τους «θεατές».
Οι θύτες είναι αυτοί που εκδηλώνουν κάποιας μορφής επιθετική συμπεριφορά, τα θύματα
αποτελούν

άτομα

που

είναι

αντικείμενο

εκφοβισμού,

ενώ

στους

θύτες/θύματα

περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που έχουν το ρόλο του θύτη και του θύματος σε ίδιο ποσοστό.
Τέλος, υπάρχει και μια κατηγορία που εμπλέκεται έμμεσα στον σχολικό εκφοβισμό, οι
θεατές ή μάρτυρες, οι οποίοι είναι παρόντες κατά τη διάρκεια του συμβάντος χωρίς να
ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες (Espelage & Swearer, 2003. Haynie et al.,
2001. Κουρκούτας, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Salmivalli & Nieminen, 2002. Smith &
Ananiadou, 2003).

1.3.1. Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των θυτών
Οι θύτες απολαμβάνουν την επίδειξη ισχύος προς τα θύµατά τους και
διακατέχονται από έλλειψη ενσυναίσθησης, µοίρασµα δηλαδή της συναισθηματικής
κατάστασης ενός άλλου προσώπου, έχοντας μικρή συμπάθεια για τα άτομα που εκφοβίζουν
(Olweus, 1995). Η προτεινόμενη σχέση μεταξύ χαμηλής ενσυναίσθησης και εκφοβισμού
βασίζεται στο ίδιο ακριβώς θεωρητικό πλαίσιο, όπως η σχέση μεταξύ της χαμηλής
ενσυναίσθησης και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, όσοι εκφοβίζουν τους
άλλους τείνουν να έχουν λιγότερη ενσυναίσθηση από εκείνους που δεν το κάνουν. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που μοιράζονται ή/και κατανοούν την αρνητική
αντίδραση των άλλων, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα του δικού τους εκφοβισμού,
μπορεί να εμποδιστούν και να σταματήσουν αυτό που κάνουν (Jolliffe & Farrington, 2006).
Επίσης, είναι επιρρεπείς στη βία και απολαµβάνουν την ανοιχτή, δηµόσια διαµάχη
ως μέσο αυτοεπιβεβαίωσης και επιβολής. Xαρακτηρίζονται από ένα "επιθετικό πρότυπο
λειτουργίας και συμπεριφοράς" σε γενικές γραμμές, όχι μόνο προς το θύμα, αλλά και προς
άλλους, όπως προς συνομηλίκους, αδέλφια και ενήλικες (Olweus, 1995). Ως εκ τούτου,
έχουν θετική στάση προς τις βίαιες συμπεριφορές, τις οποίες αντιλαμβάνονται ως τον µόνο
διαθέσιµο µηχανισµό επίλυσης των συγκρούσεων. Οι θύτες έχουν αναγνωριστεί ως
επιθετικοί, παρορμητικοί, εχθρικοί, αυταρχικοί, αντικοινωνικοί και μη συνεργάσιμοι με τους
συμμαθητές τους, με λιγότερο αυτοέλεγχο και τάση μη συμμόρφωσης προς τους κοινωνικούς
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κανόνες (Craig, 1998. Olweus, 1995). Πιστεύουν ότι επιτυγχάνουν τον στόχο τους μέσα από
επιθετικές συμπεριφορές και δεν επηρεάζονται ψυχολογικά παρόλο τον πόνο που προξενούν
στο θύμα, καθιστώντας τη συμπεριφορά τους ως μια μορφή μόδας (Veenstra et al., 2005). Αν
είναι αγόρια, είναι πιθανό να υπερέχουν σωματικά έναντι των θυμάτων τους και του γενικού
πληθυσμού (Olweus, 1995). O Duncan (1999, στο Beaty & Alexeyev, 2008) αναφέρει δύο
πιθανές έννοιες του θύτη. Στη μια περίπτωση, είναι ο μαθητής με επιθετική ιδιοσυγκρασία,
εχθρικός στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και ο οποίος μπορεί να προέρχεται από μια
δυσλειτουργική οικογένεια. Η δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνει άτομα που δε δρουν μόνα
τους, αλλά είναι μέλη μιας ομάδας που αντλούν δύναμη παρενοχλώντας ευάλωτους μαθητές.
Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο οι
θύτες έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχει συχνά τονιστεί ότι αυτοί που εκφοβίζουν έχουν
χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά αυτή η υπόθεση έχει διφορούμενα αποτελέσματα (Baumeister,
Smart & Boden, 1996). Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι θύτες έχουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση, όπως η O'Moore (2000, στο Frisen, Jonsson & Persson, 2007) που αναφέρει
ότι όσο πιο πολύ ένα άτομο προβαίνει σε εκφοβιστική συμπεριφορά, τόσο πιο χαμηλή
αυτοεκτίμηση έχει. Άλλοι υποστηρίζουν πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όπως ο Olweus (1995), ο
οποίος καταλήγει ότι, καθώς οι θύτες αναφέρουν ότι απολαμβάνουν να εμπλέκονται σε
περιστατικά εκφοβισμού, αντιλαμβάνονται τις ενέργειές τους ως δικαιολογημένες. Επίσης, ο
Olweus δεν εντοπίζει περισσότερο άγχος ή αίσθημα ανασφάλειας στα συγκεκριμένα παιδιά.
Με αυτήν την άποψη συμφωνούν και οι Batsche και Knoff (1994) που υποστηρίζουν ότι
υπάρχουν λίγα ερευνητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό ότι εκφοβίζουν άλλα
άτομα επειδή αισθάνονται άσχημα για τον εαυτό τους. Μάλιστα, οι Kaukiainen et al. (2002)
διαπίστωσαν ότι οι θύτες έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Σύμφωνα με τον Κουρκούτα
(2011), η υψηλή αυτοεκτίμηση λειτουργεί μάλλον ως αμυντικός μηχανισμός ή ως ασπίδα της
εύθραυστης αυτοεκτίμησής τους από τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα που βιώνουν ως
απειλές για την ψυχικής τους ακεραιότητα.
Συνάμα, αντικείμενο πολλών ερευνών αποτέλεσαν τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης
στα άτομα που μετέχουν στον εκφοβισμό (Espelage & Swearer, 2003. Kaltiala-Heino,
Rimpela, Marttunen, Rimpela & Rantanen, 1999. Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld
& Gould, 2007. Κουρκούτας, 2008. Kumpulainen et al., 1998). Στην έρευνα των KaltialaHeino et al. (1999) βρέθηκε αυξημένη συσχέτιση της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών
ιδεασμών τόσο στους θύτες όσο και στα θύματα. Ακόμη και μια σπάνια συμμετοχή του θύτη

24

σε εκφοβιστική συμπεριφορά, έδειχνε να αυξάνει την πιθανότητα αυτοκτονικού ιδεασμού.
Ίσως η επιθετική συμπεριφορά να αποτελεί αντίδραση στις εσωτερικευμένες εντάσεις και
στο άγχος που βιώνουν λόγω των συμπτωμάτων κατάθλιψης (Κουρκούτας 2011).
Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των συγκεκριμένων παιδιών, φαίνεται οι
ερευνητές να μη συγκλίνουν σε μια άποψη. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά και οι έφηβοι που
προσδιορίζονται ως θύτες αναγνωρίζονται ως άτομα με ελλιπή ψυχοκοινωνική λειτουργία
(Forero, McLellan, Rissel & Bauman, 1999). Όταν έχουν τον έλεγχο, αισθάνονται πιο
ασφαλείς και λιγότερο αγχώδεις (Batsche & Knoff, 1994). Ωστόσο, σύμφωνα με άλλους
ερευνητές, οι θύτες κάνουν εύκολα φίλους και λαμβάνουν υποστήριξη των συμμαθητών τους
σε πολλές περιπτώσεις (Beaty & Alexeyev, 2008. Nansel et al., 2001). Μάλιστα, έρευνα που
διεξήχθη από τους Vaillancourt et al. (2008) κατέδειξε ότι οι περισσότεροι γίνονται
αντιληπτοί από τους συνομηλίκους τους ως ελκυστικοί, δημοφιλείς και ηγέτες, εν συγκρίσει
με τα θύματα.
Όσον αφορά τη μαθησιακή επίδοση, έχει υποστηριχτεί η συσχέτιση μεταξύ του
εκφοβισμού και της σχολικής επίδοσης, καθώς και ότι η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών είναι
σε κίνδυνο για σχολική αποτυχία (Buhs, Ladd & Herald, 2006). Οι θύτες συνήθως βιώνουν
αισθήματα απέχθειας και άρνησης προς το σχολικό πλαίσιο και τη μάθηση, χαμηλή σχολική
προσαρμογή και φτωχότερες σχολικές επιδόσεις (Graham, Bellmore & Mize, 2006. Nansel et
al., 2001, 2004). Σύμφωνα με το ότι οι κοινωνικές εμπειρίες των παιδιών στο σχολείο
επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις τους, μπορεί να εξηγεί τη χαμηλή επίδοση των
συγκεκριμένων μαθητών (Pereira, Mendonça, Neto, Valente & Smith, 2004). Ωστόσο, αξίζει
να αναφερθεί ότι οι εκφοβιστικές συμπεριφορές δεν οφείλονται στο ανταγωνιστικό σύστημα
που προωθεί το σχολείο, ως μέσο αντίδρασης απέναντι στις σχολικές αποτυχίες που βιώνουν,
καθώς οι θύτες δεν επιλέγουν τα θύματά τους απαραίτητα βάσει των καλών σχολικών
επιδόσεών τους (Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Σε αυτό συμφωνεί και ο Olweus (1995) που
υποστηρίζει ότι ο εκφοβισμός δεν είναι συνέπεια του ανταγωνισμού και της αποτυχίας στο
σχολείο.

1.3.2. Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των θυμάτων
Ο Olweus (1995, 2009) ανέφερε δυο κατηγορίες θυμάτων. Η πρώτη είναι τα
τυπικά ή αλλιώς τα «παθητικά ή υποτακτικά θύματα», όπου αποτελούν την πλειοψηφία και η
δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα «προκλητικά θύματα» που προκαλούν με τη
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συμπεριφορά τους εκφοβιστικές συμπεριφορές, ανήκουν στην ομάδα των θυτών/θυμάτων
και εμφανίζονται σε συχνότητα λιγότερο από ένα στα πέντε άτομα μεταξύ των θυμάτων.
Τα «παθητικά ή υποτακτικά θύματα» αντιπροσωπεύουν περίπου το 80-85% του
συνόλου των θυμάτων. Τα παιδιά αυτά τείνουν να έχουν σωματικά μικρότερη διάπλαση από
τους θύτες, είναι ευαίσθητα, επιφυλακτικά, ανήσυχα, ήσυχα και εσωστρεφή. Είναι γενικά
ανασφαλή, επιδεικνύουν μη διεκδικητικού τύπου συμπεριφορά και αντιδρούν νωχελικά, με
κλάμα και απόσυρση όταν δέχονται επίθεση από άλλο μαθητή. Ως εκ τούτου, προσπαθούν να
αποφύγουν συγκρούσεις, δεν εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και έχουν αρνητική στάση
προς τη βία. Υπό αυτή την έννοια, είναι ευάλωτα και αποτελούν εύκολο στόχο, καθώς οι
θύτες γνωρίζουν ότι αυτοί οι μαθητές δε θα προβούν σε αντίποινα (Espelage & Swearer,
2003. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Olweus, 1995. Rigby, 2008). Ο Olweus (1995) υποστηρίζει
ότι η ανησυχητική απάθεια που εκδηλώνουν και το υποτακτικό πρότυπο αντίδρασης, σε
συνδυασμό στην περίπτωση των αγοριών με τη μικρότερη σωματική δύναμη, τους κάνει
εύκολο στόχο. Μάλιστα, οι Pepler και Craig (2000) διαπίστωσαν ότι τα άτομα του
εκφοβισμού έτειναν να είναι θύματα κατ 'επανάληψη, δεδομένου ότι έμπαιναν μακροχρόνια
στο ρόλο του θύματος και ως εκ τούτου δημιουργούνταν ένας φαύλος κύκλος.
Επίσης, αποτελέσματα ερευνών υποστηρίζουν ότι τα τυπικά θύματα έχουν
σημαντικά χαμηλή αυτοεκτίμηση (Olweus, 1995). Με βάση ότι η αυτοεκτίμηση είναι στενά
συνδεδεμένη με την κοινωνική συμμόρφωση και την κατάθλιψη (Nolen-Hoeksema, Larson
& Grayson, 1999), ο Olweus (1995) διαπίστωσε ότι τα πρώην θύματα έτειναν να έχουν
κατάθλιψη και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε ηλικία 23 ετών. Η θυματοποίηση ακολουθείται
από συναισθηματικά, συμπεριφορικά και ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά και
παράλληλα ο εκφοβισμός μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη (Hanish & Guerra 2002. Ladd
& Troop-Gordon, 2003). Συγκεκριμένα, τα θύματα διακατέχονται από αρνητική άποψη για
τον εαυτό τους, είναι επιφυλακτικά, ανασφαλή, ενώ παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους
και καταθλιπτικά συμπτώματα (Craig, 1998. Olweus, 1995. Schwartz, McFadyen-Ketchum,
Dodge, Pettit & Bates, 1998). Επίσης, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να προβούν σε
απόπειρες αυτοκτονίας (Batsche & Knoff, 1994). Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό η
κατάθλιψη να προκαλεί τον εκφοβισμό λόγω έλλειψης αυτοεκτίμησης, καθώς και αδυναμίας
να υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Espelage, Bosworth & Simon 2001. Fekkes, Pijpers &
Verloove-Vanhorick, 2005).
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Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων και
αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες (Gini, 2006). Ο Elliott (1991, στο Fox & Boulton,
2005) αναφέρει ότι τα θύματα υπολείπονται ικανοτήτων που διευκολύνουν καθημερινά τις
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στερούνται δεξιοτήτων επίλυσης κοινωνικών ζητημάτων,
διακατέχονται από σοβαροφάνεια και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της
καθημερινής ζωής. Επίσης, έχει υποστηριχτεί ότι τα θύματα έχουν την τάση να «αιωρoύνται»
αντί να προσπαθούν να εισέλθουν σε μια σταθερή παρέα συνομηλίκων, έχοντας
περιορισμένο αριθμό φίλων. Τα θύματα αναφέρουν ότι αισθάνονται μοναχικά και έχουν
λιγότερες καλές εμπειρίες από τους συνομηλίκους τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
δημοτικότητά τους να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (Batsche & Knoff, 1994. Fox &
Boulton, 2005. Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Μάλιστα, στην μελέτη των Demaray και Malecki
(2003) με μαθητές γυμνασίου, τα θύματα λάμβαναν σημαντικά λιγότερη κοινωνική
υποστήριξη από τους συμμαθητές τους. Την ίδια στιγμή, άλλοι μπορεί να τους αποφεύγουν
από φόβο μη θυματοποιηθούν και οι ίδιοι ή χάσουν την κοινωνική θέση μεταξύ των
συμμαθητών τους (Nansel et al., 2001). Η κοινωνική απόρριψη μπορεί να θεωρηθεί τόσο
αιτία όσο και αποτέλεσμα του εκφοβισμού, καθώς η θυματοποίηση ενισχύει το χαμηλό
επίπεδο αποδοχής (Olweus, 1995).
Όσον αφορά τη σχολική επίδοση, μελέτες έχουν καταδείξει μια συσχέτιση μεταξύ
της θυματοποίησης και της κακής σχολικής επίδοσης. Τα θύματα αναφέρουν ότι αισθάνονται
πιο μοναχικά και λιγότερο χαρούμενα στο σχολείο και ότι έχουν λίγους φίλους (Batsche et
al., 1994. Nansel et al., 2001, 2004. Olweus 1995). Πιθανή αντίδραση των θυμάτων στις
εκφοβιστικές συμπεριφορές είναι η άρνηση να πάνε στο σχολείο ή ακόμα και να το
παρατήσουν (Batsche & Knoff, 1994). Η θυματοποίηση συσχετίστηκε επίσης με μεγαλύτερη
εμπλοκή των γονέων στο σχολείο, κάτι που μπορεί να αντανακλά τη γονική συνειδητοποίηση
των δυσκολιών του παιδιού, αλλά και τη μειωμένη ανεξαρτησία των ίδιων των θυμάτων
(Nansel et al., 2001, 2004).
Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι τα θύματα επιλέγονται βάση του ότι "δεν ταιριάζουν",
λόγω φυσικών μειονεκτημάτων ή εξωτερικών χαρακτηριστικών, όπως της παχυσαρκίας, των
κόκκινων μαλλιών, ή γιατί μιλάνε μια μη συνηθισμένη διάλεκτο. Ωστόσο, ο Olweus θεωρεί
ότι όλα τα άτομα παρουσιάζουν τουλάχιστον μία απόκλιση ώστε να θεωρηθεί αυτό κίνητρο
του εκφοβισμού. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δηλαδή,
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τα τυπικά μοτίβα αντίδρασης, σε συνδυασμό με τη σωματική δύναμη (κυρίως για τα αγόρια)
αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης αυτών των προβλημάτων (Olweus, 1995, 2009).

1.3.3. Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των θυτών/θυμάτων
Αυτή η υποομάδα των θυμάτων δεν είναι μόνο στόχος επιθετικότητας, αλλά
αποτελεί μια ειδική κατηγορία που λειτουργεί ταυτόχρονα ως θύτες και ως θύματα, τα
λεγόμενα «προκλητικά θύματα» ή «θύτες/θύματα». Στην ομάδα αυτή ανήκει η μειοψηφία
των θυμάτων. Έχει ως επίκεντρο αδύναμους μαθητές στους οποίους εκφράζει εκφοβιστική
συμπεριφορά, ενώ παράλληλα βιώνει επιθετικότητα από άλλα άτομα, την οποία προσπαθεί
να ανταποδώσει. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αντιδράσει στην επιθετική
συμπεριφορά του θύτη, λόγω μικρότερης σωματικά δύναμης ή θέσης ισχύος, αναζητεί ένα
πιο αδύναμο παιδί για να εκδηλώσει εκφοβιστική συμπεριφορά (Μακρή-Μπότσαρη, 2010.
Olweus, 2009).
Ως προς τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, οι θύτες/θύματα σε γενικές γραμμές,
εμφανίζουν πιο διαταραγμένη ψυχοκοινωνική λειτουργία, σε σύγκριση με τα θύματα (Haynie
et al., 2001. Schwartz, Proctor & Chien, 2001). Επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα επιθετικότητας,
υστερούν ως προς τις ακαδημαϊκές ικανότητες, την κοινωνική συμπεριφορά, τον αυτοέλεγχο,
την κοινωνική αποδοχή και την αυτοεκτίμηση και αποτελούν έναν συνδυασμό άγχους και
επιθετικής συμπεριφοράς (Hanish & Guerra, 2004. Nansel et al., 2001, 2004). Ως προς τις
μορφές επιθετικότητας, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα λεκτικής και σωματικής επίθεσης
(Craig, 1998) και φαίνεται να συμβαδίζουν με την περιγραφή ενός αντιδραστικού παιδιού με
διαταραγμένα συναισθήματα συμπεριφοράς (Salmivalli & Nieminen, 2002). Επίσης,
εκδηλώνουν προβληματικές συμπεριφορές, όπως κατάχρηση αλκοόλ, εγκληματικότητα και
παραβιάσεις των γονεϊκών κανόνων (Veenstra et al., 2005). Σύμφωνα με τους Austin και
Joseph

(1996),

οι

θύτες/θύματα

παρουσιάζουν

υψηλά

ποσοστά

καταθλιπτικών

συμπτωμάτων, χαμηλή σχολική επίδοση, αυτοεκτίμηση και κοινωνική αποδοχή. Μάλιστα, οι
Kim, Leventhal, Koh και Boyce (2009) διαπίστωσαν ότι διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο
αυτοκτονικών και αυτοτραυματικών συμπεριφορών και αυτοκτονικού ιδεασμού, ενώ οι
Forero et al., (1999) εντόπισαν μια υψηλή συσχέτιση εμφάνισης ψυχοσωματικών
συμπτωμάτων.
Σε γενικές γραμμές, οι θύτες/θύματα συνδυάζουν χαρακτηριστικά τόσο των θυτών
όσο και των θυμάτων, αποτελώντας ομάδα υψηλού κινδύνου στο φαινόμενο του εκφοβισμού
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(Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Σύμφωνα με τους Graham et al. (2006) και τους Nansel et al.
(2001), τα προβλήματα προσαρμογής, οι αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές και τα
προβλήματα υγείας είναι παρόμοια με αυτά των θυμάτων και αντίστοιχα, η σχολική
συμμετοχή και η χρήση ουσιών με αυτές των θυτών.

1.3.4. Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των θεατών
Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού δεν εμπλέκονται μόνο ο θύτης και το
θύμα, αλλά και τρίτα πρόσωπα του περιβάλλοντος των οποίων η συμμετοχή είναι άμεση ή
έμμεση. Ωστόσο, η εμπλοκή των παρευρισκόμενων είναι εξαιρετικά καίριας σημασίας για τη
συνέχισή του, καθώς το κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτό που θα τον διατηρήσει από τη
στιγμή που θα εκδηλωθεί. Τα πρόσωπα αυτά αποτελούν συνομήλικοι και άτομα από τον
κοινωνικό περίγυρο του θύτη και του θύματος. Ο θεατής συνήθως αποδέχεται ή συμμετέχει
στον εκφοβισμό ή μπορεί να προσπαθήσει να σταματήσει τον θύτη (Padgett & Notar, 2013).
Για ορισμένους μαθητές, το να παρευρίσκονται σε περιστατικά εκφοβισμού ίσως
τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε αυτά. Πράγματι, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση
στον αριθμό και στον τρόπο συμμετοχής των θεατών/μαρτύρων σε επεισόδια εκφοβισμού. Οι
Salmivalli et al. (1996) εξέτασαν διαφορετικές επιδράσεις της συμπεριφοράς των θεατών
όταν είναι παρόντες στον εκφοβισμό, αναφέροντας τέσσερις κατηγορίες: «βοηθοί»,
«ενισχυτές», «παθητικοί» και «υπερασπιστές–προασπιστές». Συγκεκριμένα, οι «βοηθοί»
λαμβάνουν ενεργό ρόλο στον εκφοβισμό και τάσσονται υπέρ του θύτη, ενώ οι «ενισχυτές»
με τη στάση τους παρέχουν θετική ανατροφοδότηση και παροτρύνουν τον θύτη να συνεχίσει.
Οι «παθητικοί» θεατές παρακολουθούν αμέτοχοι από απόσταση και αδιάφοροι το επεισόδιο
εκφοβισμού χωρίς να αισθάνονται υπεύθυνοι, προσποιούμενοι

ότι δεν παρατήρησαν τι

συμβαίνει. Τέλος, στην τέταρτη ομάδα, που συνήθως είναι κορίτσια, οι «προασπιστές» ή
«υπερασπιστές» παίρνουν θέση και προσπαθούν να υποστηρίξουν έμπρακτα το θύμα,
παρηγορώντας το ή υπερασπίζοντάς το, παρεμβαίνοντας άμεσα ή αναζητώντας βοήθεια.
Η συμπεριφορά των θεατών/μαρτύρων στις καταστάσεις εκφοβισμού μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των περιστατικών εκφοβισμού και μπορεί
να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο προστασίας των ευάλωτων παιδιών από τη
θυματοποίηση. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι το 85% των ατόμων είναι παρόν όταν
λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά εκφοβισμού. Ωστόσο, το 54% των παρευρισκόμενων απλώς
κοιτάει, παρέχοντας θετική ενίσχυση στον θύτη, το 21% ενισχύει τον θύτη και μόλις το 25%
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παρεμβαίνει να βοηθήσει το θύμα (Craig, Pepler & Atlas, 2000. O’Conell, Pepler & Craig,
1999). Στη μελέτη των Salmivalli, Lappalainen και Lagerspetz (1998, στο Trach, Hymel,
Waterhouse & Neale, 2010) το 20% των παρευρισκόμενων είχε τον ρόλο των «ενισχυτών»,
ενθαρρύνοντας ενεργά τον θύτη, ενώ το 7% τον ρόλο των «βοηθών». Μόνο το 17% των
μαθητών θεωρήθηκε «υπερασπιστές» οι οποίοι παρενέβησαν για λογαριασμό των θυμάτων
και το μεγαλύτερο ποσοστό των συνομηλίκων, το 24%, ήταν «παθητικοί» θεατές. Ωστόσο,
αν και οι τελευταίοι έχουν παθητική στάση, η παρουσία τους μπορεί να ενθαρρύνει τον
εκφοβισμό, στέλνοντας ένα σιωπηλό μήνυμα ότι η εκφοβιστική συμπεριφορά είναι
αποδεκτή.
Επίσης, μερικές μελέτες έχουν διερευνήσει τις στρατηγικές που οι θεατές
χρησιμοποιούν όταν παρεμβαίνουν σε καταστάσεις εκφοβισμού. Η Rocke Henderson (2002)
διαπίστωσε μια ποικιλία στρατηγικών αντιμετώπισης του εκφοβισμού, με τις πιο κοινές να
αποτελούν η προσπάθεια συζήτησης με τον θύτη, η υποστήριξη του θύματος, η άμεση
παρέμβαση, η αναζήτηση εμπλοκής των ενηλίκων και η αδράνεια.
Αναφορικά με το φύλο, οι Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman και
Kaukiainen (1996) εντόπισαν περισσότερους υπερασπιστές και παθητικούς θεατές στην
ομάδα των κοριτσιών. Αυτό ίσως να εξηγείται, σύμφωνα με τους ερευνητές, στους
διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους που αναμένεται να έχουν τα δύο φύλα στα πλαίσια των
αλληλεπιδράσεών τους ή να οφείλεται στα μεγαλύτερα ποσοστά ενσυναίσθησης των
κοριτσιών. Ως εκ τούτου, οι υπερασπιστές διαφέρουν όχι μόνο σε σχέση με το φύλο, αλλά
και με την κοινωνική αποδοχή και την κοινωνική τους εξέλιξη (Salmivalli et al. 1996).
Επίσης, αν και δεν μπορεί να συναχθεί αιτιώδης συνάφεια, φαίνεται ότι τα άτομα που
παρεμβαίνουν υπέρ του θύματος έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση (Nickerson, Mele &
Princiotta, 2008) .
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην έρευνα των Hawkins, Pepler και Craig (2000,
στο Κουρκούτας, 2008) διαπιστώθηκε πως τα επεισόδια εκφοβισμού σταματούν σε ποσοστό
57% όταν οι θεατές παρεμβαίνουν αποτρεπτικά. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά
μεταξύ των απόψεων των παιδιών για τη θυματοποίηση και στο τι κάνουν τελικά όταν
έρχεται η στιγμή να παρέμβουν. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τα περισσότερα παιδιά
βρίσκουν τον εκφοβισμό δυσάρεστο και θαυμάζουν όποιον παρέμβει, ωστόσο λίγα είναι
αυτά που πραγματικά παρεμβαίνουν (Hawkins, Pepler & Craig, 2001). Υπάρχουν διάφοροι
λόγοι που οι θεατές δεν επεμβαίνουν με στόχο την προάσπιση του θύματος. Αρχικά,
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ενδέχεται να θεωρούν ότι αν επέμβουν ή αναφέρουν το γεγονός θα στοχοποιηθούν από τον
θύτη ή θα παραγκωνιστούν από τους συμμαθητές τους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι
μαθητές απολαμβάνουν να βλέπουν διαμάχες και μάλιστα η πλειοψηφία αυτών ενθαρρύνει
τον θύτη να συνεχίσει. Επίσης, οι θεατές τονίζουν ότι η μορφή της σχέσης μεταξύ των
θεατών και του θύτη, καθώς και των θεατών με το θύμα καθορίζει αν ένα άτομο θα επιλέξει
να παρέμβει αλλά και τι είδους παρέμβαση θα επιχειρήσει. Η ύπαρξη φιλικής σχέσης με το
θύμα αυξάνει την πιθανότητα παρέμβασης προκειμένου να σταματήσει τον θύτη. Εξίσου και
η φιλική στάση των θεατών με τον θύτη μπορεί να αποτελέσει παράγοντα μη εμπλοκής του
(Wilson-Simmons, Dash, Tehranifar, O’Donnell & Stueve, 2006).

1.4. Παράγοντες επικινδυνότητας εκδήλωσης και επιδείνωσης του φαινομένου
του σχολικού εκφοβισμού
Για την εκδήλωση των περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο συμβάλλουν μια
σειρά από παράγοντες. Αρχικά, τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου
μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση επιθετικών μορφών συμπεριφοράς (Bosworth,
Espelage & Simon, 1999. Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhorick, 2005. Hunt, 2007. ΜακρήΜπότσαρη, 2010). Αδιαμφισβήτητος είναι επίσης, ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος
στην ανάπτυξη εκφοβιστικής συμπεριφοράς, καθώς σχετίζεται με τις μορφές επίλυσης
συγκρούσεων που θα χρησιμοποιήσει το άτομο στις σχέσεις του (Bowes et al., 2009.
Espelage & Swearer, 2003. Georgiou, 2008. Κουρκούτας, 2008, 2011. Μακρή-Μπότσαρη,
2010. Rigby, 2008). Παράλληλα, η εμφάνιση και συνέχιση περιστατικών εκφοβισμού σε
κάποια σχολικά πλαίσια, υποστηρίζει την άποψη ότι κάποιοι παράγοντες στο επίπεδο του
σχολείου επηρεάζουν την συχνότητα εκφοβισμού (Espelage & Swearer, 2003. Flaspohler,
Elfstrom, Vanderzee, Sink & Birchmeier, 2009. Giovazolias, Kourkoutas, Mitsopoulou &
Georgiadi, 2010. Hong & Espelage, 2012. Κουρκούτας, 2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010.
Richard, Schneider & Mallet, 2011). Τέλος, έρευνες κάνουν λόγο για την πιθανή συμβολή
γενετικών παραγόντων (Olweus, 2009).

1.4.1. Ατομικοί παράγοντες
Ευρήματα έχουν καταδείξει αρκετούς ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με
ψυχολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου οι οποίοι θα μπορούσαν να
σχετίζονται με τον εκφοβισμό (Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Σύμφωνα με τον Hunt (2007),
βασικός παράγοντας που σχετίζεται με την εκδήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς αποτελεί
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η θετική στάση των μαθητών γύρω από την επιθετικότητα, λόγω αποδοχής της βίας ως
αποδεκτό μέσο επίλυσης των συγκρούσεων. Για τη σχέση μεταξύ παρορμητικότητας και
εκφοβισμού έκανε λόγο και ο Olweus (2009).
Οι Bosworth et al. (1999) υποστήριξαν ότι ο θυμός, τα καταθλιπτικά συμπτώματα,
η παρορμητικότατα και οι θετικές πεποιθήσεις και στάσεις προς τη βία σχετίζονται με υψηλά
επίπεδα εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα επιθετικά,
παρορμητικά παιδιά και έφηβοι διατρέχουν αυξημένους παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση
αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς.
Πολλοί έχουν επίσης εξετάσει την κατάθλιψη και το άγχος ως παράγοντες
κινδύνου εμφάνισης της θυματοποίησης (Espelage et al., 2001. Fekkes et al., 2005. Haynie et
al., 2001. Klomek et al, 2007). Συγκεκριμένα, οι Fekkes et al. (2005) εξέτασαν τη σχέση
μεταξύ των συμπτωμάτων που αφορούν την υγεία και τον εκφοβισμό 1.118 παιδιών
σχολικής ηλικίας στην Ολλανδία και διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με καταθλιπτικά
συμπτώματα και άγχος είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να είναι θύματα, σε
σύγκριση με παιδιά χωρίς ιστορικό κατάθλιψης. Παράλληλα, η κατάθλιψη ή οι αγχωτικές
συμπεριφορές θα μπορούσαν να κάνουν ένα παιδί εύκολο στόχο για θυματοποίηση. Επίσης,
τα θύματα συνήθως ήταν άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και έτειναν να αποσύρονται πιο
εύκολα. Ωστόσο, οι Bond, Carlin, Thomas, Rubin και Patton (2001) δεν υποστήριξαν τα
ευρήματα, καθώς διαπίστωσαν ότι η κατάθλιψη και το άγχος δεν προέβλεπαν τη
θυματοποίηση στο σχολείο.
Τέλος, σύμφωνα με τους Andreou και Metallidou (2004), η χαμηλή αυτοεκτίμηση
αποτελεί παράγοντα πρόγνωσης της θυματοποίησης, καθώς το άτομο απορρίπτει πιο εύκολα
τον εαυτό του και έχει δυσκολίες προσαρμογής. Επίσης, η μη ικανότητα να χρησιμοποιεί
στρατηγικές αυτορρύθμισης σχετίζεται με κοινωνικές συμπεριφορές παρόμοιες με εκείνες
των θυμάτων και των θυτών.

1.4.2. Οικογενειακοί παράγοντες
Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη συσχέτιση μεταξύ παραγόντων
επικινδυνότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος και της καλλιέργειας προτύπων
συμπεριφοράς ή αντίστοιχα θυματοποίησης στα παιδιά. Σύμφωνα με τον Olweus (1995), οι
τέσσερις παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπλοκή ενός αγοριού σε
περιστατικά εκφοβισμού είναι η έλλειψη ζεστασιάς και συμμετοχής της μητέρας στα πρώτα
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χρόνια της ζωής του, η ανεκτικότητα στην επιθετικότητα, η χρήση τιμωρητικών τρόπων
διαπαιδαγώγησης, όπως η σωματική τιμωρία και η ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Άλλοι
παράγοντες είναι η γονική σύγκρουση, η έλλειψη εμπλοκής των γονέων, η έλλειψη ορίων και
σταθερής συμπεριφοράς, η έλλειψη συναισθηματικής ανταπόκρισης, η υπερπροστασία, η
ενδογονεϊκή βία και η διαχείριση των συγκρούσεων (Bowes et al., 2009. Espelage &
Swearer, 2003. Georgiou, 2008. Κουρκούτας, 2008, 2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Rigby,
2008).
Η εμπειρία της παιδικής κακοποίησης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα το παιδί
να εκδηλώσει εκφοβιστική συμπεριφορά, ως αποτέλεσμα της παραμέλησης ή της σωματικής
βλάβης που υπέστη. Οι Espelage και Swearer (2003) υποστήριξαν ότι οικογένειες που
αποδέχονται την επιθετικότητα ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων είναι πολύ πιθανό να έχουν
παιδιά που έχουν θετική στάση απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό. Πράγματι, μαθητές που
εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού έχουν περισσότερες πιθανότητες να προέρχονται
από οικογένειες με ιστορικό παιδικής κακοποίησης και ενδογονεϊκής βίας, κακής
προσκόλλησης και διαχείρισης των συγκρούσεων (Bauer et al., 2006. Bowes et al., 2009.
Kim-Cohen, Moffitt, Taylor, Pawlby & Caspi, 2005). Αυτό σύμφωνα με τους Bauer et al.
(2006) απορρέει ως αποτέλεσμα κοινωνικής μάθησης, καθώς τα παιδιά που είναι αποδέκτες
κακοποίησης αντιλαμβάνονται τη βία ως αποδεκτό μέσο. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι όταν
είναι μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας από την ηλικία των 5 ετών έχουν μεγάλες
πιθανότητες για συμμετοχή σε εκφοβισμό. Σύμφωνα με τους Patterson, Reid και Dishion
(1992, στο Georgiou, 2008), τα παιδιά που εκδηλώνουν εκφοβισμό ζουν σε περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από επιθετικές συμπεριφορές με αυστηρές τιμωρίες από τα μέλη της
οικογένειας. Το αρνητικό πρότυπο που βιώνουν τα οδηγεί στη μίμηση αντίστοιχων
συμπεριφορών. Συνάμα, οι Stevens, Bourdeaudhuij και Van Oost (2002), διαπίστωσαν ότι
παιδιά που συμμετείχαν στον εκφοβισμό είχαν ελλιπή συναισθηματικό δέσιμο με τους γονείς
τους, λιγότερες ευκαιρίες έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων, λιγότερο έλεγχο,
πειθαρχία και ευκαιρίες συμμετοχής στο κοινωνικό περιβάλλον.
Επίσης,

η

υπερπροστατευτική

μητρότητα

συνδέεται

με

υψηλό

κίνδυνο

θυματοποίησης στο σχολείο. Υπερβολικά αγχωτικές και προστατευτικές μητέρες μπορεί να
οδηγήσουν σε ένα παθητικό και υποχωρητικό άτομο με μειωμένη αυτοεκτίμηση και
αυτοεικόνα. Ως εκ τούτου, το παιδί γίνεται εύκολος στόχος για τους θύτες (Georgiou, 2008.
Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Η υπερπροστατευτικότητα και η υπερβολική εμπλοκή των
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γονέων στη ζωή του παιδιού, οδηγεί σε άβουλα παιδιά με μειωμένη αυτοπεποίθηση που
δυσκολεύονται να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης των γεγονότων της ζωής. Γονικές
πρακτικές, όπως σκληρή και ασυνεπής τιμωρία, πολύ λίγη ή πάρα πολύ ανάμειξη
(υπερπροστασία), ανεκτικότητα στην επιθετικότητα και δυσανάλογη επιβράβευση κοινωνικά
θετικών συμπεριφορών, έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με την εκδήλωση επιθετικών
συμπεριφορών, ενισχύοντας την αρνητική συμπεριφορά και εμπλοκή σε αντικοινωνικές
δραστηριότητες (Georgiou, 2008. Κουρκούτας, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Στην
έρευνα του ο Georgiou (2008) με δείγμα 252 παιδιά ηλικίας 11 ετών, υποστήριξε ότι οι
γονείς οι οποίοι βίωναν άγχος λόγω οικονομικών ή άλλων οικογενειακών και προσωπικών
προβλημάτων έτειναν να έχουν κακή επικοινωνία με τα παιδιά τους, να είναι εχθρικοί ή
απόμακροι και να χρησιμοποιούν ακραίες πρακτικές στην προσπάθειά τους να επιβάλουν
πειθαρχία.
Η μητρική τρυφερότητα και η θετική ατμόσφαιρα στο σπίτι σχετίζονται με την
ανθεκτικότητα των παιδιών στη θυματοποίηση και την προώθηση συναισθηματικής ευεξίας
και συμπεριφορικής προσαρμογής. Παράγοντες, όπως η έλλειψη μητρικής τρυφερότητας και
ενσυναίσθησης, ο μειωμένος βαθμός εμπλοκής των γονέων και η απουσία μοιράσματος
κοινών δραστηριοτήτων με το παιδί σχετίζονται με προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική
ηλικία που μπορεί να αυξήσουν τους κινδύνους συμμετοχής σε εκφοβισμό (Bowes et al.,
2009. Haynie et al., 2001. Kim-Cohen et al., 2005). Η χαμηλή συναισθηματική ανταπόκριση
της μητέρας στις ανάγκες των παιδιών και η αρνητική στάση δημιουργεί αίσθημα
ανασφάλειας και μειωμένης αυτοπεποίθησης στο παιδί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός στο
σχολείο είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί εάν το παιδί είναι αποδέκτης φροντίδας στο σπίτι
(Bowes, Maughan, Caspi, Moffitt & Arseneault, 2010. Espelage & Swearer, 2003. Georgiou,
2008). Στην έρευνα των Bowes et al. (2010) εξετάστηκε η επίδραση της μητρικής
τρυφερότητας μεταξύ διδύμων από γενετικώς όμοια μονοζυγωτικά ζεύγη και βρέθηκε ότι το
δίδυμο που έλαβε πιο πολύ μητρική τρυφερότητα είχε λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς.
Αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος της οικογένειας είναι καίριας σημασίας στην εκδήλωση
αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς. Οικογενειακοί παράγοντες σε συνδυασμό με
ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου μπορεί να ευνοήσουν την
εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών ή θυματοποίησης. Παράλληλα, η επικοινωνία και η
συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των μαθητών
που είναι σε κίνδυνο (Spriggs, Iannotti, Nansel & Haynie, 2007).
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1.4.3. Σχολικοί παράγοντες
Αρκετά ερευνητικά δεδομένα έχουν υποστηρίξει ότι το σχολικό πλαίσιο ενδέχεται
να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης εκφοβιστικών συμπεριφορών μεταξύ των
μαθητών. Παράγοντες που σχετίζονται με την επίδραση του σχολείου αναφέρονται στο
γενικότερο σχολικό κλίμα, στον ρόλο των εκπαιδευτικών, στη συνεκτικότητα του σχολείου,
στην υπερβολική χρήση τιμωρίας, στη σχέση μαθητή-δασκάλου και στο μέγεθος του
σχολείου (Espelage & Swearer, 2003. Fekkes et al., 2005. Flaspohler et al., 2009.
Giovazolias et al., 2010. Hong & Espelage, 2012. Κουρκούτας, 2011. Μακρή-Μπότσαρη,
2010. Richard et al., 2011).
Αναμφισβήτητα, η στάση των εκπαιδευτικών στα περιστατικά εκφοβισμού είναι
καίριας σημασίας για τη συνέχιση και επιδείνωση του φαινομένου. Τα αποτελέσματα των
Richard et al. (2012) τόνισαν τη σχέση μεταξύ του θετικού κλίματος στο σχολείο και της
μειωμένης συχνότητας εμφάνισης συμπεριφορών εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε
ότι υπήρχαν λιγότερα επεισόδια στα σχολεία με θετικές σχέσεις μαθητή-δασκάλου. Στην
έρευνα των Craig και Pepler (2007) οι περισσότεροι μαθητές που ήταν θύματα
διακατέχονταν από μια αίσθηση αδυναμίας που αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου, λόγω
έλλειψης υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς, έγκαιρης παρέμβασης και εφαρμογής
κατάλληλων κοινωνικών κανόνων. Επίσης, στην έρευνα των Flaspohler et al. (2009) τα
θύματα εξέφρασαν μειωμένη ικανοποίηση από την υποστήριξη από τους συμμαθητές και
τους δασκάλους τους. Όσον αφορά τους συνομηλίκους, σημαντικός είναι ο ρόλος των
θεατών για τη συνέχιση και επιδείνωση του φαινομένου, καθώς έχει αποδειχθεί ότι
επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις αντιδράσεις των θυτών (Swearer, Espelage, Vaillancourt
& Hymel, 2010).
Τα χαμηλά επίπεδα παρακολούθησης των μαθητών και παρέμβασης από τους
εκπαιδευτικούς μπορεί να αυξήσουν τη συχνότητα του εκφοβισμού και να μειώσουν την
αίσθηση ασφάλειας των μαθητών στο σχολείο (Hong & Espelage, 2012). Έχει υποστηριχθεί
ότι μαθητές που φοιτούν σε εξαιρετικά συγκρουσιακά σχολεία και όπου οι εκπαιδευτικοί
είναι αναποτελεσματικοί στην διατήρηση της τάξης, παρουσιάζουν αύξηση στη λεκτική και
σωματική επιθετικότητα με επακόλουθα ακαδημαϊκά, συμπεριφορικά και ψυχοκοινωνικά
προβλήματα (Κουρκούτας, 2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Swearer et al., 2010). Στην
έρευνα των Fekkes et al. (2005) από τα παιδιά που είχαν δεχτεί εκφοβισμό, το 75% το είχε
αναφέρει σε έναν ενήλικα (δάσκαλο ή γονείς). Ωστόσο, μόνο το 43% των εκπαιδευτικών
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μίλησε με τους θύτες για την εκφοβιστική συμπεριφορά. Αυτό συνέβαινε είτε γιατί δεν ήταν
γνώστες των επεισοδίων είτε γιατί δεν ήξεραν τί να κάνουν. Μάλιστα, αν και συχνά
προσπάθησαν να σταματήσουν τα περιστατικά, σε πολλές περιπτώσεις ο εκφοβισμός
παρέμεινε ίδιος ή με χειρότερη έκβαση. Σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2011), οι
εκπαιδευτικοί δεν παρεμβαίνουν στα φαινόμενα εκφοβισμού γιατί αισθάνονται ότι δεν είναι
έτοιμοι ή επαρκώς καταρτισμένοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταρακτικών
μορφών συμπεριφοράς ή γιατί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μέρος των καθηκόντων
τους.
Οι Lorion et al. (2004, στο Richard et al., 2012) τόνισαν το ρόλο της θετικής
στάσης των εκπαιδευτικών προς τον εκφοβισμό και την ανοχή που δείχνουν σε αυτόν. Στην
έρευνά τους πολλοί από τους θύτες μιμούνταν τους δασκάλους που και οι ίδιοι προέβαιναν
σε εκφοβιστικές και τιμωρητικές συμπεριφορές στους μαθητές. Σε αυτό συμφωνούν και οι
Espelage και Swearer (2003) οι οποίοι υποστήριξαν πως αν οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται
εκφοβιστικές συμπεριφορές, είναι αναμενόμενο να το κάνουν και οι μαθητές. Σύμφωνα με
τον Olweus (1999b), οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν επιθετικές συμπεριφορές με στόχο να
διατηρήσουν τον έλεγχο της τάξης και οδηγούνται σε απειλές και προσβολές για την
επίτευξη του στόχου τους. Ως εκ τούτου, δικαιολογούν την εκφοβιστική συμπεριφορά και
αποτελούν αρνητικό πρότυπο.
Επίσης, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της συνεκτικότητας του σχολείου
και της αίσθησης «του ανήκειν» με την εκφοβιστική συμπεριφορά. Μαθητές με χαμηλότερα
επίπεδα συνεκτικότητας με το σχολείο έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να
εμπλακούν σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. Όταν το σχολείο δεν τηρεί
νομοταγείς συμπεριφορές, επιτρέπει τις παραβατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές.
Ταυτόχρονα, όταν οι μαθητές αισθάνονται αποκομμένοι από το σχολείο είναι πιθανό να
συμμετάσχουν σε αντικοινωνικές συμπεριφορές (Hong & Espelage, 2012).
Κάποιοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι το μεγάλο μέγεθος του σχολείου έχει
συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο του φαινομένου της θυματοποίησης. Σύμφωνα με τους
Hawkins et al. (2001), αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν ελλιπή
γνώση των κοινωνικών συμπεριφορών των παιδιών ή να έχουν αυξημένες δυσκολίες στην
επίβλεψη, με αποτέλεσμα να αυξάνει η πιθανότητα ένα παιδί να θυματοποιηθεί (Bowes et al.,
2009). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Olweus (2009), το μέγεθος του σχολείου και της τάξης δεν
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση του εκφοβισμού.
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Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν τη σημασία του σχολικού περιβάλλοντος
για την ψυχοκοινωνική ευημερία των μαθητών. Μαθητές με θετικές αντιλήψεις για το
σχολικό πλαίσιο είναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώνουν συμπεριφορές εξωτερίκευσης, όπως
επιθετικότητα. Γίνεται επίσης φανερή η αξία του σχεδιασμού και της εφαρμογής
προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης στις σχολικές κοινότητες με στρατηγικές κατά
του εκφοβισμού, με την ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, τους
μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και των γονέων (Flaspohler et al., 2009. Hong &
Espelage, 2012. Smith & Ananiadou, 2003).

1.4.4. Γενετικοί παράγοντες
Όσον αφορά τον ρόλο των γενετικών παραγόντων στην εκδήλωση του φαινομένου
της θυματοποίησης δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες
έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναφέρουν ότι οι γενετικοί παράγοντες διαδραματίζουν έναν
πολύ μικρό ρόλο που επηρεάζει έμμεσα την εμφάνιση εκφοβιστικών μορφών συμπεριφοράς
στα παιδιά (Espelage & Swearer, 2003. Olweus, 2009).

1.5. Συσχέτιση του εκφοβισμού με το φύλο και την ηλικία.
Παλιότερες έρευνες υποστήριξαν ότι τα αγόρια σε γενικές γραμμές είναι πιο
πιθανό να συμμετάσχουν σε εκφοβισμό από τα κορίτσια. Ωστόσο, οι Espelage και Swearer
(2003) ισχυρίζονται ότι το φύλο δεν είναι απαραίτητα σημαντικός προγνωστικός δείκτης
εκφοβιστικής συμπεριφοράς.
Σε γενικές γραμμές, τα αγόρια αποτελούν την πλειοψηφία μεταξύ των
θυτών/θυμάτων, ενώ οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι λιγότερο έντονες
μεταξύ των θυμάτων. Tα αγόρια είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε εκφοβιστικές
συμπεριφορές απ’ ότι τα κορίτσια. Ωστόσο, η βασική διαφορά έγκειται στον τρόπο που τα
δυο φύλα εκδηλώνουν και βιώνουν τον εκφοβισμό. Συγκεκριμένα, τα αγόρια χρησιμοποιούν
συνήθως πιο άμεσους τρόπους παρενόχλησης, δηλαδή περισσότερο σωματικό εκφοβισμό και
χειρονομίες, ενώ τα κορίτσια χρησιμοποιούν περισσότερο πιο έμμεσους τρόπους, όπως
συκοφαντική δυσφήμιση και χειραγώγηση των διαπροσωπικών σχέσεων. Ωστόσο, ο
λεκτικός εκφοβισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μορφές εκφοβισμού που είναι
κοινές και για τα αγόρια και για τα κορίτσια (Espelage & Swearer, 2003. Frisen et al., 2007.
Hong & Espelage, 2012. Leung & To, 2009. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Olweus, 2009.
Veenstra et al., 2005). Αντίστοιχα, τα αγόρια είναι πιο πιθανό να γίνουν στόχος σωματικού
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εκφοβισμού, ενώ τα κορίτσια έμμεσης θυματοποίησης όπως, για παράδειγμα, του
κοινωνικού αποκλεισμού (Correia & Dalbert, 2008. Swearer et al., 2010).
Ως προς τα άτομα που επιλέγουν για θύματα, σύμφωνα με τον Rigby (2008), τα
αγόρια εκδηλώνουν συνήθως εκφοβιστικές συμπεριφορές τόσο κατά των άλλων αγοριών
όσο και των κοριτσιών, ενώ τα κορίτσια συνήθως προς στο ίδιο φύλο. Σε μια αυστραλιανή
μελέτη μεγάλης κλίμακας 38.000 παιδιών (Rigby, 1997 στο Rigby, 2003) υψηλό ποσοστό
των κοριτσιών ισχυρίστηκε ότι είναι θύμα εκφοβισμού αποκλειστικά από αγόρια, εν
συγκρίσει με το ποσοστό των αγοριών που δήλωσαν εκφοβισμό μόνο από κορίτσια.
Επιπρόσθετα, ο Olweus (2009), υποστήριξε ότι πάνω από το 80% των αγοριών υπήρξε θύμα
εκφοβισμού κυρίως από το ίδιο φύλο, περισσότερο από το 60% των κοριτσιών δέχονταν
εκφοβιστικές συμπεριφορές από τα αγόρια, ενώ το 15-20% και από τα δύο φύλα.
Μια άλλη προσέγγιση επιδιώκει να εξηγήσει τον εκφοβισμό ως αποτέλεσμα της
ύπαρξης κοινωνικού προτύπου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις διαφορές που σχετίζονται
με το φύλο. Με βάση τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις περί πατριαρχικής κοινωνίας,
τα αγόρια χρησιμοποιούν σωματική βία προκειμένου να εκφράσουν τον ανδρισμό τους και
μέσω αυτού να ελέγξουν τους άλλους. Ως συνέπεια των κοινωνικών αυτών πεποιθήσεων, η
αντρική επιθετικότητα νομιμοποιείται. Αντίθετα, για το γυναικείο φύλο υποστηρίζεται το
πρότυπο που θέλει τα κορίτσια να έχουν ενσυναίσθηση και να μην προβαίνουν σε άμεσες
επιθετικές συμπεριφορές (Leung & To, 2009. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Rigby, 2003).
Συμπερασματικά, γίνεται φανερό ότι το φύλο δεν αποτελεί παράγοντα πρόγνωσης
για τη συμμετοχή στο φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Οι βασικές
διαφορές έγκεινται στη συχνότητα εμφάνισης και στη μορφή των εκφοβιστικών
συμπεριφορών που εκδηλώνουν τα δυο φύλα. Ωστόσο, τα προγράμματα παρέμβασης είναι
αναγκαίο να δίνουν βαρύτητα και στις συγκαλυμμένες, έμμεσες μορφές του εκφοβισμού που
παρουσιάζουν τα κορίτσια, λόγω του ότι δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές (Batsche & Knoff,
1994).
Ως προς τις διαφοροποιήσεις του σχολικού εκφοβισμού με βάση την ηλικία, πολλές
έρευνες υποστηρίζουν ότι η συχνότητα του εκφοβισμού αυξάνεται κατά τη διάρκεια του
γυμνασίου και μειώνεται κατά τη διάρκεια του λυκείου (Νansel et al., 2001. Smith, Madsen
& Moody, 1999). Μαθητές δημοτικού σχολείου είναι επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν τη
θυματοποίηση από τους συνομηλίκους τους, από ότι μεγαλύτεροι μαθητές. Η πρώιμη
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εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος, όπου ειδικά στη μετάβαση από το δημοτικό στο
γυμνάσιο, τα παιδιά στην προσπάθειά τους να εξερευνήσουν νέους κοινωνικούς ρόλους και
λόγω του άγχους και ανασφάλειας που βιώνουν, παρακινούνται σε επιθετική συμπεριφορά,
διασφαλίζοντας

ένα

αίσθημα

αυτονομίας,

ανεξαρτησίας,

σιγουριάς

και

δύναμης

(Κουρκούτας, 2001). Πράγματι, οι μαθητές γυμνασίου έχουν περισσότερες πιθανότητες από
τους μαθητές δημοτικού να βιώσουν τον εκφοβισμό και ως εκ τούτου αντιλαμβάνονται το
σχολείο ως μη ασφαλές (Dinkes, Kemp, Baum & Snyder, 2009). Οι O'Connell et al. (1999)
διαπίστωσαν ότι τα μεγαλύτερα αγόρια συμμετείχαν σε εκφοβιστικές συμπεριφορές
συχνότερα από τα μικρότερα αγόρια και τα μεγαλύτερα κορίτσια. Επίσης, τα μικρότερα
παιδιά και τα μεγαλύτερα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να παρέμβουν στα περιστατικά
εκφοβισμού από τα μεγάλα αγόρια.
Παράλληλα, η μορφή που εκδηλώνεται η εκφοβιστική συμπεριφορά αλλάζει με
την πάροδο των χρόνων, καθώς στο δημοτικό επικρατεί ο σωματικός εκφοβισμός, ενώ στο
γυμνάσιο και το λύκειο ο λεκτικός και κοινωνικός εκφοβισμός (Μακρή-Μπότσαρη, 2010).
Στην έρευνά τους οι Varjas, Henrich και Meyers (2009), διαπίστωσαν ότι οι μαθητές
γυμνασίου ανέφεραν λιγότερη σωματική, λεκτική και κοινωνική θυματοποίηση από τους
μαθητές δημοτικού σχολείου.

1.6. Ο σχολικός εκφοβισμός στον Ελλαδικό χώρο
Εν αντιθέσει με την ξένη βιβλιογραφία, οι έρευνες στην Ελλάδα γύρω από το
φαινόμενο της θυματοποίησης ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του 2000 και είναι εξαιρετικά
περιορισμένες. Ωστόσο, τα περιστατικά της σχολικής βίας αν και δεν έχουν την ίδια έκταση
και ένταση, όπως στο εξωτερικό, παρουσιάζουν ανησυχητική αυξητική τάση και χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης (Αρτινοπούλου, 2001).
Αξίζει να γίνει αναφορά στην έρευνα των Pateraki και Houndoumadi (2001) όπου
το δείγμα αποτελούσαν 1.312 μαθητές, ηλικίας 7-11 ετών από όλες τις κοινωνικόοικονομικές περιοχές της Αθήνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 14,7% των παιδιών αυτόπροσδιορίζονταν ως θύματα, το 6,2% ως θύτες και το 4,8% ως θύτες/θύματα, τουλάχιστον
μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, το φύλο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα περιστατικά
εκφοβισμού. Τα αγόρια αυτό-προσδιορίζονταν ως θύτες και θύτες/θύματα. Οι πιο κοινές
μορφές του εκφοβισμού ήταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι λεκτικές και οι έμμεσες
κοινωνικές μορφές εκφοβισμού, ενώ στην πρωτοβάθμια ήταν οι άμεσες σωματικές μορφές.
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Τα αγόρια θύτες συμμετείχαν στην πιο άμεση σωματική βία, ενώ τα κορίτσια στις έμμεσες
μορφές εκφοβισμού. Επίσης, εντοπίστηκε η τάση ο εκφοβισμός να μειώνεται με την αύξηση
της ηλικίας και να λαμβάνει πιο έμμεση μορφή.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τα στοιχεία σε διεθνές επίπεδο, ο εκφοβισμός
στην Ελλάδα παρουσιάστηκε σε χαμηλότερο ποσοστό. Σύμφωνα με τους Pateraki και
Houndoumadi (2001), οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία δεν έχουν την κατάλληλη
ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά το φαινόμενο της θυματοποίησης
και έτσι είναι πιθανό να εμπλέκονται ενεργά σε περιστατικά εκφοβισμού χωρίς να το
συνειδητοποιούν. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως αν και πολλοί θύτες ομολογούσαν
προφορικώς ότι ασκούσαν εκφοβισμό, δεν το δήλωναν γραπτώς.
Σε άλλη μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Sapouna (2008), το ζήτημα του
σχολικού εκφοβισμού μεταξύ παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ερευνήθηκε σε συνολικά 1.758 μαθητές, ηλικίας 10-14 ετών από 20 σχολεία στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε ότι το 8,2% του συνόλου των μαθητών ήταν θύματα, το
5,8% θύτες και το 1,1% θύτες/θύματα. Όσον αφορά το φύλο, περισσότερα αγόρια
χαρακτηρίστηκαν ως θύτες, ενώ δεν διαπιστώθηκαν διαφορές φύλου για τα ποσοστά
θυματοποίησης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου
έδειξαν ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αυτοπροσδιορίζονταν εξίσου ως θύτες, ενώ
οι μικρότεροι μαθητές είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να θυματοποιηθούν. Αναφορικά με τον πιο
κοινό τύπο εκφοβισμού, η Sapouna διαπίστωσε ότι ήταν η χρήση προσβλητικών ονομάτων,
ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η σεξουαλική παρενόχληση ήταν πιο συχνή από τις
απειλές ή το χτύπημα/κλοτσιές. Σημαντικές διαφορές φύλου θυματοποίησης προέκυψαν
μόνο για τον σωματικό εκφοβισμό, ο οποίος ήταν πιο συχνός στα αγόρια, καθώς και για τη
διάδοση κακόβουλων φημών που εκδηλωνόταν πιο συχνά στα κορίτσια.
Εν συγκρίσει με τα διεθνή δεδομένα, τα αποτελέσματα έδειξαν και σε αυτήν την
έρευνα ότι τα ποσοστά των θυμάτων εκφοβισμού στην Ελλάδα δεν είναι τόσο υψηλά όπως
στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Το παρατηρούμενο χαμηλότερο
ποσοστό αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο όρος εκφοβισμός δεν είναι τόσο γνωστός στην
Ελλάδα, όπως στη Νορβηγία ή στην Ιρλανδία. Κατά συνέπεια, μπορεί να ήταν δύσκολο για
τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως την έννοια του όρου στο πλαίσιο του σχολείου.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα για τους μαθητές του δημοτικού
σχολείου με αυτά των Pateraki και Houndoumadi (2001), δεδομένου ότι οι ερευνητές είχαν
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μεγαλύτερο δείγμα μαθητών των διαφόρων βαθμίδων και χρησιμοποίησαν αυστηρότερο
κριτήριο ταυτοποίησης για συμμετοχή σε επεισόδια εκφοβισμού.
Σύμφωνα με τους Pateraki και Houndoumadi (2001) και τους Smith και Shu
(2000), τα αγόρια είχαν λιγότερες πιθανότητες να εκφοβίζονται εν συγκρίσει με τα κορίτσια
και επίσης υπήρξε αύξηση της συχνότητας του εκφοβισμού καθώς τα αγόρια μεγάλωναν. Η
σωματική θυματοποίηση βρέθηκε να αυξάνει σημαντικά στην μετάβαση από την
πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα
των προσπαθειών από νεαρούς εφήβους να επιδείξουν ισχύ στο νέο σχολικό πλαίσιο
(Pellegrini & Long, 2002). Το μεγαλύτερο μέρος του εκφοβισμού τόσο στα αγόρια όσο και
τα κορίτσια διαπράττονταν από αγόρια, ενώ τα κορίτσια ήταν πολύ πιο πιθανό να
τρομοκρατούνται από άλλα κορίτσια ή και από μικτές ομάδες.
Θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά στην έρευνα των Ψάλτη και
Κωνσταντίνου (2007) στην οποία έλαβαν μέρος 1.843 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων από
όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, πάνω από το 10% των μαθητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δείγματος βίωσε κάποιας μορφής λεκτικού εκφοβισμού σε
συστηματική βάση, ενώ περίπου το 35% εξέφρασε το φόβο μήπως δεχτεί εκφοβισμό στο
μέλλον. Επίσης, το 60% δήλωσε ότι συμπονά το θύμα και προσπαθεί να το υπερασπιστεί. Η
εμπλοκή στα περιστατικά εκφοβισμού παρατηρήθηκε συχνότερα στα αγόρια και συνδέθηκε
με την ανάπτυξη του αντρικού προτύπου. Συγκεκριμένα, εκδηλωνόταν μεταξύ παιδιών του
ίδιου τμήματος ή ηλικίας, κάτι που υποστήριξε και η Sapouna (2008) στην έρευνά της.
Αναφορικά με το είδος εκφοβισμού, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συνηθέστερες μορφές στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν οι λεκτικές μορφές (κοροϊδία, σεξουαλική παρενόχληση και
διακρίσεις) και οι έμμεσες κοινωνικές (διάδοση φημών), σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια
που επικρατούσε η χρήση κυρίως άμεσων σωματικών μορφών.
Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά και στα αποτελέσματα του Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) του 2014, με πανελλήνιο δείγμα
4.141 εφήβους (ΣΤ΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από 245 σχολικές μονάδες.
Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 7,5%, οι έφηβοι ανέφεραν εκφοβισμό άλλου μαθητή στο σχολείο,
τουλάχιστον δύο φορές το μήνα κατά το προηγούμενο δίμηνο, τα αγόρια σε υπερδιπλάσιο
ποσοστό (10,7%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (4,4%). Η συμμετοχή σε εκφοβισμό ήταν
υψηλότερη μεταξύ των 13χρονων (9,6%) και 15χρονων (8,8%) συγκριτικά με τους
11χρονους (4,0%). Επίσης, το 6,4% του δείγματος ανέφερε ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού
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τουλάχιστον 2 φορές το μήνα κατά το τελευταίο δίμηνο. Σε αντίθεση με τους θύτες, όπου
επικρατούσαν τα αγόρια, αγόρια και κορίτσια ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί σε παρόμοια
ποσοστά, ενώ δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των τριών ηλικιακών
ομάδων. Οι μορφές εκφοβισμού που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν τα
λεκτικά πειράγματα, τα πειράγματα/χειρονομίες σεξουαλικού περιεχομένου, η διάδοση
ψεμάτων και φημών και ο αποκλεισμός από κοινές παρέες και δραστηριότητες. Η χρήση
σωματικής βίας και άλλοι τρόποι εκφοβισμού, αναφέρθηκαν σε ποσοστά χαμηλότερα του
2,0% .
Συμπερασματικά, από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα γίνεται
φανερό ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει αυξητικές τάσεις. Μάλιστα,
σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2001), υπάρχει μια διαρκής ανταλλαγή ρόλων μεταξύ
ανήλικων θυμάτων στο σχολείο και θυτών, με αποτέλεσμα τα παιδιά που δημιουργούν
προβλήματα να έχουν προϋπάρξει θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών. Αναμφίβολα,
απαιτείται περαιτέρω μελέτη του σχολικού εκφοβισμού στον ελλαδικό χώρο, καθώς ο
αντίκτυπός του είναι αισθητός σε όλο το κοινωνικό σύνολο.

1.7. Οι συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού
Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση έχει αποδειχτεί ότι συνδέονται με μια σειρά
από προβλήματα σε διάφορους τομείς. Η θυματοποίηση επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία
των παιδιών προκαλώντας υπερβολική αναστολή, μοναξιά, κατάθλιψη, άγχος (Espelage et
al., 2001. Espelage & Swearer, 2003. Kaltiala-Heino et al., 1999. Klomek et al., 2007.
Κουρκούτας, 2008. Kumpulainen, Rasanen & Henttonen, 1999. Μακρή-Μπότσαρη, 2010.
Van der Wal et al., 2003) και στη σωματική υγεία με διαταραχές ύπνου, ενούρηση,
πονοκεφάλους (Espelage & Swearer, 2003. Fekkes, Pijers & Verloove-Vanhorick, 2004.
Forero et al., 1999. Κουρκούτας, 2008. Rigby, 2008. Salmon, James & Smith, 1998.
Williams, Chambers, Logan & Robinson, 1996). Επίσης, οι εμπλεκόμενοι εκδηλώνουν
κοινωνικές και διαπροσωπικές δυσκολίες και συνήθως είναι απομονωμένοι με φτωχές
κοινωνικές δεξιότητες (Barker, Arseneault, Brendgen, Fontaine & Maughan, 2008.
Jankauskiene, Kardelis, Sukys & Kardeliene, 2008. Juvonen, Graham & Schuster, 2003.
Kaltiala-Heino et al., 1999. Κουρκούτας, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Prinstein, Boergers
& Vernberg, 2001. Wolke, Woods, Bloomfield & Karstadt, 2000). Είναι πιθανό τέλος, να
παρουσιάσουν ακαδημαϊκές δυσκολίες, μείωση σχολικής επίδοσης και αποφυγή ή άρνηση
του σχολείου (Buhs et al., 2006. Graham et al, 2006. Haynie et al, 2001. Konishi, Hymel,
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Zumbo & Li, 2010. Κουρκούτας, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Nansel et al., 2001. Parker
& Asher, 1987).

1.7.1. Σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο
Μελέτες υποστηρίζουν ότι ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συναισθηματικές
διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος είναι κοινά συμπτώματα που βιώνουν τα
θύματα, με την κατάθλιψη να κατέχει την πρώτη θέση. Πολλοί ερευνητές ανέφεραν υψηλά
ποσοστά κατάθλιψης στα άτομα που μετέχουν στον εκφοβισμό, δηλαδή στους θύτες, στα
θύματα και στους θύτες/θύματα (Espelage et al., 2001. Espelage & Swearer, 2003. KaltialaHeino et al., 1999. Klomek et al., 2007. Κουρκούτας, 2008. Kumpulainen et al., 1999.
Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Van der Wal et al., 2003). Παράλληλα, έχει διερευνηθεί κατά πόσο
αυτές οι συναισθηματικές διαταραχές προηγούνται της θυματοποίησης ή το αντίστροφο. Οι
Bond et al. (2001) υποστήριξαν ότι ο εκφοβισμός, ειδικά για τα κορίτσια στην εφηβεία,
προηγείται της κατάθλιψης και του άγχους. Ωστόσο, άλλες μελέτες διαπίστωσαν μια
αντίθετη σχέση, όπου εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς προηγούνται και
αυξάνουν τις πιθανότητες να γίνει ένα άτομο θύμα εκφοβισμού (Hodges & Perry, 1999).
Αρκετές έρευνες έχουν διερευνήσει την κατάθλιψη στα άτομα που εμπλέκονται
στον εκφοβισμό. Οι Kaltiana et al (1999), στην έρευνα που μελετούσε την κατάθλιψη σε
άτομα ηλικίας 14-16, διαπίστωσαν ότι οι θύτες/θύματα εκδήλωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό
καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ακολουθούσαν τα θύματα και στο τέλος οι θύτες. Επιπλέον, οι
Craig (1998) και Espelage και Swearer (2003) εντόπισαν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης
στα κορίτσια-θύματα, σε σύγκριση με τα αγόρια-θύματα. Σύμφωνα με τους Graham et al.
(2006) και Nansel et al. (2001) αναφορικά με το ψυχοκοινωνικό προφίλ των θυτών/θυμάτων,
η αδυναμία προσαρμογής, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και τα προβλήματα υγείας είναι
παρόμοια με αυτά των θυμάτων και αντίστοιχα, η σχέση με το σχολείο και η χρήση ουσιών
με αυτές των θυτών.
Πέρα από την κατάθλιψη, οι θύτες και τα θύματα παρουσιάζουν μια σειρά από
συναισθηματικά

προβλήματα.

Οι

θύτες

εκδηλώνουν

περισσότερα

προβλήματα

συμπεριφοράς και αισθήματα απέχθειας για το σχολείο, ενώ τα θύματα γενικά εμφανίζουν
υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας, αυξημένου άγχους, μοναξιάς, δυστυχίας, αγοραφοβία,
σωματικά και ψυχικά συμπτώματα και χαμηλή αυτό-εικόνα και αυτοεκτίμηση (Kaltiana et
al., 1999. Forero et al., 1999. Bond et al., 2001. Salmon et al., 1998. Espelage & Swearer,
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2003. Κουρκούτας, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Rigby, 2008). Στην μελέτη των Forero
et al. (1999) διαπιστώθηκε ότι οι θύτες, τα θύματα και οι θύτες/θύματα είχαν συνολικά
μειωμένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες.
Τέλος, αρκετοί ερευνητές κάνουν λόγο για παρουσία αυτοκτονικού ιδεασμού και
αυτοκτονικών συμπεριφορών στα παιδιά με συχνή έκθεση σε θυματοποίηση (Birkett,
Espelage & Koenig, 2009. Klomek et al., 2007. Κουρκούτας, 2008). O ιδεασμός αυτοκτονίας
στα θύματα φαίνεται να επιδεινώνεται από αισθήματα απόρριψης που βιώνουν στο σπίτι και
από γονείς που εκδηλώνουν εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (Herba et al., 2008).
Σύμφωνα με τους Klomek et al. (2009), τα κορίτσια που υπήρξαν θύματα στην παιδική
ηλικία είχαν υψηλά ποσοστά αποπειρών αυτοκτονιών μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Στην
μελέτη των Kim et al. (2009) εξετάστηκε η επίδραση του εκφοβισμού στον αυτοκτονικό
ιδεασμό και στην αυτοτραυματική συμπεριφορά μετά από 10 μήνες, σε δείγμα 1.655 παιδιών
στην Κορέα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι έφηβοι που συμμετείχαν σε εκφοβισμό,
ιδιαίτερα οι θύτες/θύματα και τα θύματα, τα κορίτσια που ήταν θύτες και τα αγόρια είχαν
αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικές, αυτοτραυματικές συμπεριφορές και αυτοκτονικό
ιδεασμό. Παρόμοια, στην έρευνα των Kaltiala-Heino et al. (1999) με έφηβους ηλικίας 14-16
ετών στη Φινλανδία, βρέθηκε αυξημένη συσχέτιση της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών
ιδεασμών τόσο στους θύτες όσο και στα θύματα. Ακόμη και μια σπάνια συμμετοχή σε
περιστατικά αύξανε την πιθανότητα αυτοκτονικού ιδεασμού, ανεξάρτητα από την
κατάθλιψη. Μάλιστα βρέθηκε ότι όσοι είχαν υπάρξει θύμα εκφοβισμού ήταν εσωστρεφείς
και απορρίπτονταν από τους συνομηλίκους. Το γεγονός ότι ο αυτοκτονικός ιδεασμός
αυξήθηκε στα θύματα ανεξάρτητα από το αν είχαν κατάθλιψη τονίζει, σύμφωνα με τους
ερευνητές, την αγχωτική φύση του θύματος.

1.7.2. Σε επίπεδο σωματικής υγείας
Με βάση τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, η συμμετοχή ενός παιδιού στον
εκφοβισμό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας
(Forero et al., 1999). Τα παιδιά που υφίστανται εκφοβισμό υποφέρουν πιο συχνά από
διάφορα θέματα υγείας και ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως προβλήματα ύπνου,
πονοκέφαλο, αίσθημα κόπωσης, πόνο στο στομάχι, αναπνευστικά προβλήματα και ενούρηση
(Espelage & Swearer, 2003. Fekkes et al., 2004. Forero et al., 1999. Κουρκούτας, 2008.
Rigby, 2008. Salmon et al., 1998. Williams et al., 1996).
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Αναφορικά με την εκδήλωση προβλημάτων σωματικής υγείας, οι Forero et al.
(1999) παρουσίασαν στους μαθητές μια σειρά από ψυχολογικά και ψυχοσωματικά
συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι και στην πλάτη, αίσθημα κόπωσης, κακή
διάθεση, αίσθημα νευρικότητας, δυσκολίες ύπνου και αίσθημα ζάλης και τους ζητήθηκε να
αναφέρουν τη συχνότητα με την οποία τα βίωναν. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς εκφοβισμού και των ψυχοσωματικών
συμπτωμάτων, με τους θύτες/θύματα να αναφέρουν την υψηλότερη συχνότητα των
συμπτωμάτων.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των Fekkes et al. (2004) που
διαπίστωσαν ότι ενώ το θύμα εμφάνισε πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα, δε συνέβαινε
κάτι αντίστοιχο στον θύτη, καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ
εκφοβισμού και ψυχοσωματικών παθήσεων. Υποστήριξαν την υπόθεση ότι το θύμα έχει
μεγαλύτερο αριθμό ψυχοσωματικών συμπτωμάτων γιατί η θυματοποίηση αποτελεί
σημαντική πηγή άγχους που με τη σειρά του συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλών ποσοστών
συμπτωμάτων υγείας. Ωστόσο, τόνισαν ότι ακόμη και αν η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν
προκαλεί ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι σημαντικό να διερευνάται εάν ένα παιδί με αυτά
τα συμπτώματα είναι θύμα εκφοβισμού.

1.7.3. Σε κοινωνικό επίπεδο
Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση του
εκφοβισμού με αποκλίνουσες συμπεριφορές (Barker et al., 2008. Kaltiala-Heino et al., 1999.
Prinstein

et

al.,

2001).

Οι

θύτες

εκδηλώνουν

παραβατικές

συμπεριφορές,

συμπεριλαμβανομένων της οπλοφορίας και περιστατικών βίας με συχνούς τραυματισμούς
(Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Nansel et al., 2001). Επιπλέον, στις πιο συχνές μεταξύ των θυτών
συμπεριφορές, συγκαταλέγονται η υπερκινητικότητα, τα προβλήματα κοινωνικότητας, οι
δυσκολίες στις σχέσεις με συνομηλίκους, καθώς και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές,
όπως κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών (Jankauskiene et al., 2008. Juvonen et al., 2003.
Wolke et al., 2000). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Ahmed και Braithwaite (2004) και
Bradshaw, Waasdorp, Goldweber και Johnson (2013) υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο και της εγκληματικότητας και παραβατικότητας σε
μεγαλύτερες ηλικίες. Συγκεκριμένα, ο Olweus (1995) υποστήριξε ότι περίπου το 35% έως
40% των αγοριών που είχαν χαρακτηριστεί ως θύτες, είχαν καταδικαστεί τουλάχιστον τρεις
φορές για τη συμμετοχή τους σε εγκλήματα από την ηλικία των 24 ετών.
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Τις αναπτυξιακές πορείες στη συμμετοχή στον εκφοβισμό, στην εγκληματικότητα
και στους αυτοτραυματισμούς μελέτησαν οι Barker et al. (2008). Διαπίστωσαν ότι, οι έφηβοι
που είχαν υπάρξει θύματα από τους συμμαθητές τους διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο, με τη
σειρά τους, να εμπλακούν στο φαινόμενο ως θύτες. Στην περίπτωση των θυτών/θυμάτων
αυξανόταν η πιθανότητα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στα αγόρια και οι
αυτοτραυματισμοί στα κορίτσια. Υποστηρίζεται επίσης, ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε
επιθετικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές έχουν χαμηλή ενσυναίσθηση και αυξημένη
δυσκολία στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς των άλλων και τείνουν να αντιλαμβάνονται
την ανάρμοστη συμπεριφορά ως επιτρεπτή (Haynie et al., 2001. Nansel et al, 2001).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Rose, Swenson και Waller (2004), πολλοί θύτες
χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μορφές χειραγώγησης για να ασκήσουν τον έλεγχο πάνω
στους άλλους.
Από την άλλη πλευρά, τα θύματα εκδηλώνουν περισσότερες ανάρμοστες
συμπεριφορές, όπως επιθετικότητα, παραβατικότητα και χρήση ουσιών και αποδοχή της
ανάρμοστης συμπεριφοράς από τους συνομηλίκους τους, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με τους
θύτες (Haynie et al., 2001. Sullivan, Farrell & Kliewer, 2006). Τα θύματα αντ 'αυτού τείνουν
να έχουν διαπροσωπικές

δυσκολίες

στη σύναψη σχέσεων,

καχυποψία,

έλλειψη

εμπιστοσύνης, φτωχότερες κοινωνικές δεξιότητες και είναι αποδέκτες κοινωνικής
απομόνωσης (Espelage & Swearer, 2003. Haynie et al., 2001. Κουρκούτας, 2008. ΜακρήΜπότσαρη, 2010).
Τέλος, οι θύτες/θύματα εκδηλώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάρμοστης
συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης αλκοόλ, του καπνίσματος και του
σκασιαρχείου και επίπεδα λεκτικής και σωματικής επιθετικότητας σε σχέση με τους θύτες,
τα θύματα και τους μη εμπλεκόμενους στον εκφοβισμό (Haynie et al, 2001. Nansel et al,
2001. Solberg & Olweus, 2003).

1.7.4. Σε επίπεδο ακαδημαϊκής εξέλιξης
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί αναφορικά με τις σχολικές επιδόσεις έχουν
τεκμηριώσει ότι τα παιδιά που είναι λιγότερο αποδεκτά ή θυματοποιούνται από τους
συνομηλίκους τους είναι σε κίνδυνο σχολικής αποτυχίας. Η θυματοποίηση οδηγεί σε
αποφυγή του σχολείου, αδυναμία συγκέντρωσης στην τάξη, αίσθημα ανασφάλειας,
αδικαιολόγητες απουσίες και μειωμένη ακαδημαϊκή συμμετοχή (Buhs et al., 2006. Konishi et

46

al., 2010. Κουρκούτας, 2008. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Parker & Asher, 1987). Ομοίως,
αυτοί που προσδιορίζονται ως θύτες συνήθως βιώνουν αισθήματα άρνησης προς το σχολικό
πλαίσιο και έχουν φτωχότερες σχολικές επιδόσεις από τους συνομηλίκους τους (Graham et
al, 2006. Haynie et al, 2001. Nansel et al., 2001).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι μαθητές
που αντιμετωπίζουν τόσο τον εκφοβισμό όσο και τη θυματοποίηση έχουν φτωχότερη
σχολική επίδοση (Buhs et al., 2006. Graham, et al., 2006. Nansel et al., 2001). Συγκεκριμένα,
τα θύματα είναι πιθανό να έχουν κακή σχολική επίδοση (Buhs et al., 2006. Nishina, Juvonen
& Witkow, 2005. Schwartz, Farver, Chang & Lee-Shin, 2002), όπως και οι θύτες (Pereira et
al., 2004), σύμφωνα με το ότι οι κοινωνικές εμπειρίες των παιδιών στο σχολείο επηρεάζουν
τις επιδόσεις τους. Μάλιστα, ο Renk (2005) υποστήριξε ότι οι δυσκολίες στο σχολείο μπορεί
να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στον προσδιορισμό της θυματοποίησης από τους
δασκάλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

2.1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
Το φθινόπωρο του 2008 ψηφίστηκε νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3699/2008 περί «Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» “Mαθητές με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη
περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας
αισθητηριακών,

νοητικών,

γνωστικών,

αναπτυξιακών

προβλημάτων,

ψυχικών

και

νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν
τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία,
αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές
αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα,
διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία,
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς
υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές
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και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με
εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Οι μαθητές με σύνθετες
γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω
κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας,
ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους
ομάδα.”

2.2. Θυματοποίηση και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Παρά την αυξημένη πληροφόρηση και έρευνα σχετικά με τη συμμετοχή σε
περιστατικά εκφοβισμού, πολύ λιγότερα είναι γνωστά αναφορικά με τη θυματοποίηση
μεταξύ των και προς τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Είναι γεγονός ότι οι μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου εμπλοκής στο φαινόμενο
του εκφοβισμού και της θυματοποίησης (Andreou, Didaskalou & Vlachou, 2013.
Didaskalou, Andreou & Vlachou, 2009. Κουρκούτας, 2008. Rigby, 2008. Rose, Espelage &
Monda-Amaya, 2009. Whitney, Nabuzoka & Smith, 1992).
Πράγματι, παιδιά με μαθησιακές, σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες έχουν 2-3
φορές περισσότερο κίνδυνο να υποστούν εκφοβισμό. Επί προσθέτως, λόγω του ότι συνήθως
υπολείπονται σε κοινωνικές δεξιότητες, ενσωματώνονται πιο δύσκολα στο σύνολο και
στερούνται της προστασίας των φίλων σε περίπτωση εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά, όπως
τραύλισμα, ή αδεξιότητα μπορεί να αποτελούν προφανή "στόχο". Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι
στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης το 25% είναι θύματα εκφοβισμού, ενώ στους μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το ποσοστό ανεβαίνει στο 67% και μάλιστα περισσότερο σε
αυτούς με μέτριες δυσκολίες από ότι με ήπιες. Σε ένα δείγμα ενηλίκων, το 59% δήλωσε ότι
είχε υποστεί εκφοβισμό στα μαθητικά χρόνια, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και
σχεδόν όλοι ανέφεραν ότι η φύση του εκφοβισμού συσχετιζόταν με την αναπηρία τους
(Mooney & Smith, 1995 στο Beaty & Alexeyev, 2008). Στα ευρήματά της η Little (2002)
διαπίστωσε ότι μέχρι και το 94% των παιδιών με σύνδρομο Asperger και παιδιών με
μαθησιακές δυσκολίες είχε βιώσει κάποιας μορφής εκφοβισμού. Σχεδόν τα τρία τέταρτα
είχαν δεχτεί σωματικό εκφοβισμό και το 75% είχε εκφοβιστεί συναισθηματικά.

48

Παράλληλα, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να λάβουν μέρος σε εκφοβισμό άλλων
(Nabuzoka & Smith, 1993. Rose et al., 2009). Οι Whitney et al. (1992) υποστήριξαν ότι ο
εκφοβισμός από τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι συχνά μια μαθημένη
συμπεριφορά, ίσως μια αντίδραση στην παρατεταμένη θυματοποίηση ή λόγω της παντελούς
έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων. Πράγματι, έχει διαπιστωθεί ότι τα θύματα που είναι άτομα
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να αναπτύξουν πιο επιθετικούς ή εκφοβιστικούς
τρόπους συνδιαλλαγής ή τείνουν να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, ως μια στρατηγική
καταπολέμησης της θυματοποίησης τους, με αποτέλεσμα να γίνονται στόχος εκφοβισμού
(προκλητικά θύματα) (Andreou et al., 2013. Didaskalou et al., 2009. Κουρκούτας, 2008.
Smith & Ananiadou, 2003). Τα δεδομένα δείχνουν ότι και οι μαθητές με ψυχιατρικές
διαταραχές ή συμπεριφορές δυσκολίες μπορεί να υιοθετήσουν αυτές τις επιθετικές
συμπεριφορές ως απάντηση στην κακοποίηση (Brockenbrough, Cornell & Loper, 2002).
Σύμφωνα με τις Didaskalou et al. (2009), αιτία εκδήλωσης των επιθετικών ή εκφοβιστικών
συμπεριφορών αποτελεί το χαμηλό κοινωνικό προφίλ των παιδιών αυτών, η ανάγκη
απόκτησης κύρους απέναντι στους συνομηλίκους αλλά και η απόκρυψη των ευάλωτων
στοιχείων του εαυτού.
Ιδιαίτερα τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά και συμπεριφορικά
προβλήματα εμφανίζουν πολλά από τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που
αποδίδονται στους θύτες όπως, παρορμητικότητα και επιθετικότητα, στα θύματα όπως,
συναισθηματική παθητικότητα και άγχος και στους θύτες/θύματα, όπως χαμηλή ανοχή στην
απογοήτευση, θυμό και χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Rodkin & Hodges, 2003), με
αποτέλεσμα να είναι σε υψηλό κίνδυνο συμμετοχής σε περιστατικά εκφοβισμού και στις
τρεις ομάδες.
Όπως είναι αναμενόμενο, η εμπλοκή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
σε περιστατικά εκφοβισμού επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική
τους ανάπτυξη, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης καταθλιπτικών συμπτωμάτων, άγχους και
αισθήματος μοναξιάς. Επιπλέον, η θυματοποίηση θεωρείται ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην εμπιστοσύνη των παιδιών στην ομάδα των συνομηλίκων και στην αίσθηση της
ασφάλειας στο σχολείο. Ως εκ τούτου, μπορεί να τους οδηγήσει σε απόσυρση από τις
κοινωνικές και σχολικές δραστηριότητες (Andreou et al., 2013. Espelage, et al., 2001. Nansel
et al., 2001. Twyman et al., 2010).

49

2.3. Είδος διαταραχής και θυματοποίηση
Έρευνες έχουν καταλήξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του φαινομένου του
εκφοβισμού και της θυματοποίησης στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στο
είδος της διαταραχής. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών επηρεάζει τον βαθμό εμπλοκής σε περαστικά εκφοβισμού (Baumeister, Storch &
Geffken, 2008. Rose, Monda-Amaya & Espelage, 2011a. Van Roekel, Scholte & Didden,
2010. Woods & Wolke, 2004).
Αρχικά, όσον αφορά το είδος της διαταραχής υπάρχει ανομοιογένεια αναφορικά
με το βαθμό θυματοποίησης και εκφοβισμού. Oι Van Cleave και Davis (2006 στο Swearer,
Wang, Maag, Siebecker & Frerichs, 2012) διαπίστωσαν ότι αυτοί που είχαν συμπεριφορικές,
συναισθηματικές ή αναπτυξιακές διαταραχές ήταν δύο φορές πιο πιθανό να είναι θύματα
εκφοβισμού και τρεις φορές περισσότερο θύτες και θύτες/θύματα, από ότι ο τυπικός
πληθυσμός. Στη μελέτη των Woods και Wolke (2004) όπου συμμετείχαν 1.016 μαθητές
δημοτικού σχολείου στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώθηκε ότι θύματα σωματικού και
κοινωνικού εκφοβισμού είχαν περισσότερη πιθανότητα να είναι παιδιά που είχαν
προβλήματα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων κοινωνικότητας,
υπερκινητικότητας, συναισθηματικών συμπτωμάτων και προβλημάτων με συνομηλίκους, εν
συγκρίσει με παιδιά χωρίς συμπεριφορικά προβλήματα. Οι Twyman et al. (2010)
διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές του φάσματος του αυτισμού
και ελλειμματικής προσοχής ή υπερκινητικότητας εμφάνισαν σημαντικά ποσοστά
θυματοποίησης, ενώ τα παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς ή ψυχικής υγείας είχαν
μικρότερα ποσοστά θυματοποίησης. Σύμφωνα με τους Doren, Bullis και Benz (1996), οι
μαθητές με σοβαρή συναισθηματική διαταραχή είναι σε υψηλό κίνδυνο να βιώσουν
θυματοποίηση κατά τη διάρκεια του γυμνασίου. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι λόγω της
δυσκολίας υπεράσπισης του εαυτού τους, οι μαθητές με συναισθηματικές δυσκολίες
θυματοποιούνται σε ποσοστό 39% με 52% (Blake, Lund, Zhou, Kwok & Benz, 2012). Σε μια
άλλη έρευνα, τα παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας που φοιτούσαν στο δημοτικό ήταν
θύματα εκφοβισμού σε ποσοστό 36%, συγκρινόμενα με το γενικό πληθυσμό που εμφάνισε
ποσοστό 12%. Μάλιστα, η εμπειρία της θυματοποίησης δεν επηρεαζόταν από το σχολικό
πλαίσιο δηλαδή, γενικό ή ειδικό σχολείο (Knox & Conti-Ramsden, 2003).
Παράλληλα, πολλά ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με
αναπτυξιακές διαταραχές αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην αλληλεπίδραση με
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τους συνομηλίκους και βιώνουν μεγαλύτερα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού, σε σχέση με
τους συμμαθητές τους με κινητικές αναπηρίες, αισθητηριακές δυσκολίες ή δυσλεξία
(Humphrey & Symes, 2010. Van Roekel et al., 2010). Η χαμηλή αποδοχή που είναι πιθανό
να βιώνουν στις σχέσεις τους μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο να γίνουν στόχος (Frostad &
Pijl, 2007. Humphrey & Symes, 2010). Στην έρευνα των Van Roekel et al. (2010), οι
εκπαιδευτικοί των μαθητών στο φάσμα του αυτισμού ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα
εκφοβισμού από τους ίδιους τους μαθητές, γεγονός που υποδηλώνει ότι, λόγω της δυσκολίας
τους να ερμηνεύσουν με ακρίβεια την κοινωνική αλληλεπίδραση, παρουσιάζουν επιθετικά
πρότυπα συμπεριφοράς. Μάλιστα, σε μια άλλη μελέτη των Montes και Halterman (2007)
βρέθηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό που είχαν και ΔΕΠΥ είχαν περισσότερες πιθανότητες να
εμπλακούν σε εκφοβισμό ως θύτες, από ότι τα παιδιά χωρίς αυτισμό (59,8% έναντι 23,9%).
Ωστόσο, αυτά που είχαν μόνο αυτισμό (χωρίς ΔΕΠΥ), δεν παρουσίασαν μεγαλύτερα
ποσοστά συμμετοχής σε εκφοβισμό.
Επίσης, διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι άτομα με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες ή
συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές είναι πιο πιθανό να ασκήσουν εκφοβισμό,
σε σύγκριση με τα παιδιά με και χωρίς αναπηρία (Baumeister et al., 2008. Rose et al, 2011a).
Συγκεκριμένα, έχουν την τάση να επιδεικνύουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα προκλητικής
και επιθετικής συμπεριφοράς από ότι οι συνομήλικοί τους με διαταραχές λόγου και ομιλίας ή
σοβαρές νοητικές αναπηρίες, καθώς και από το μέσο όρο του γενικού μαθητικού πληθυσμού.
Επίσης,

προσωπικά

χαρακτηριστικά,

όπως

δυσκολία

επεξεργασίας

πληροφοριών,

παρορμητικότητα, περιορισμένες κοινωνικές ικανότητες, απάθεια και χαμηλός αυτοέλεγχος
ίσως να αποτελούν παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης επιθετικών συμπεριφορών ή κοινωνικής
απόσυρσης (Rose et al., 2011a).
Τέλος, μελέτες που εξέτασαν τη μορφή εκδήλωσης των εκφοβιστικών
συμπεριφορών, διαπίστωσαν ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βιώνουν
αυξημένη λεκτική βία, όπως μίμηση των χαρακτηριστικών της αναπηρίας τους και
πειράγματα, κοινωνικό αποκλεισμό και σωματική βία (Llewellyn, 2000). Τα παιδιά με
αναπτυξιακές διαταραχές έχουν την τάση, σύμφωνα με τους Didaskalou et al. (2009), να
χρησιμοποιούν πιο συχνά από ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έμμεσες μορφές
εκφοβισμού, όπως κοινωνικό αποκλεισμό.

51

2.4. Φύλο και θυματοποίηση
Τα επίπεδα του εκφοβισμού ανάμεσα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διαφέρουν επίσης ανάλογα με το φύλο. Οι περισσότερες έρευνες εντοπίζουν
σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο των παιδιών στα περιστατικά και στις διάφορες
μορφές εκδήλωσής τους (Andreou, Vlachou & Didaskalou, 2005. Didaskalou et al., 2009.
Salmivalli, 2001). Αυτές οι διαφορές είναι πιθανό να σχετίζονται με τους διαφορετικούς
τύπους θυματοποίησης που τα αγόρια και τα κορίτσια τείνουν να εμπλέκονται. Πιο
συγκεκριμένα, τα αγόρια φαίνεται να δρουν πιο συχνά ως θύτες και να εκδηλώνουν
επιθετικότητα, σε αντίθεση με τα κορίτσια που μετέχουν περισσότερο ως θύματα. Συνάμα,
ενώ για τα αγόρια η θυματοποίηση τείνει να είναι εμφανής και σωματική, η θυματοποίηση
των κοριτσιών είναι πιο πιθανό να είναι έμμεση, να εκδηλώνεται με συγκεκαλυμμένο τρόπο,
λαμβάνοντας τη μορφή του κοινωνικού εκφοβισμού μέσω χειραγώγησης των σχέσεων και
κοινωνικής απομόνωσης (Andreou et al., 2013. Andreou et al., 2005. Athanasiades &
Deliyanni-Kouimtzis, 2010).
Ωστόσο, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το φύλο δε σχετίζεται με τα επίπεδα
εκφοβισμού. Στην μελέτη των Swearer et al. (2012), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρόλο
που τα άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς και ειδικές ανάγκες συμμετείχαν ως θύτες και ως
θύματα, περισσότερο από τον πληθυσμό τυπικής εκπαίδευσης, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές
μεταξύ των φύλων στα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. Επίσης, οι μαθητές με
αναπηρία ανέφεραν λιγότερη εμπλοκή σε θετικές κοινωνικές συμπεριφορές από τους
συνομηλίκους τους.
O αντίκτυπος στις εμπειρίες της θυματοποίησης αναδεικνύεται κρίσιμος
παράγοντας που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διαδικασία της κατανόησης και
αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Παράλληλα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες περιλαμβάνουν εκτός από το φύλο και το είδος της διαταραχής, τα ατομικά
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τη δημοτικότητα και
τα στερεότυπα που επικρατούν (Andreou et al., 2013. Didaskalou et al., 2009. Rose et al.,
2009. Zoniou- Sideri & Vlachou, 2006).
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2.5. Παράγοντες επικινδυνότητας του φαινομένου της θυματοποίησης στα
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Στους παράγοντες επικινδυνότητας που συμβάλουν στη θυματοποίηση παιδιών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται προσωπικοί παράγοντες, τα ατομικά δηλαδή
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Llewellyn, 2000), η έλλειψη υποστηρικτικών φίλων
(Bollmer, Milich, Harris & Maras, 2005. Διδασκάλου, Ανδρέου και Βλάχου, 2011), το
περιβάλλον εκπαίδευσης (Guralnick, 1999. Rose et al., 2009), καθώς και η στάση των
εκπαιδευτικών (Rose, Espelage, Aragon & Elliott, 2011b. Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006).
Αρχικά, εκτός από τη σοβαρότητα και τον τύπο της αναπηρίας, προσωπικοί
παράγοντες μπορεί να συμβάλουν στην παρατεταμένη θυματοποίηση. Πέρα από τις
προβληματικές συμπεριφορές, τα θύματα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συχνά
χαρακτηρίζονται ως έχοντα φτωχές κοινωνικές δεξιότητες. Η παθητική συμπεριφορά που
συνήθως εκδηλώνουν, σε συνδυασμό με το ότι παρερμηνεύουν τα μη απειλητικά σήματα
συσχετίζεται με εμπλοκή σε περισσότερα περιστατικά θυματοποίησης, καθώς η
συγκεκριμένη συμπεριφορά φαίνεται να αποτελεί ενίσχυση για τον θύτη (Llewellyn, 2000.
Woods & Wolke, 2004).
Το γεγονός επίσης ότι χρίζουν μεγαλύτερης σχολικής βοήθειας φαίνεται να οδηγεί
στην απόρριψη από τους συνομηλίκους τους, με αρνητικά επακόλουθα για τη δημοτικότητά
τους (Llewellyn, 2000. Nabuzoka & Smith, 1993). Οι Rose et al. (2011b) υποστήριξαν ότι
καθώς οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν διαθέτουν τις κατάλληλες
συμπεριφορές κοινωνικοποίησης που τους βοηθούν να αποφύγουν την κακοποίηση,
οδηγούνται στην περιθωριοποίηση. Συνολικά, μπορεί να έχουν ελλείμματα κοινωνικής
επεξεργασίας πληροφοριών, προβλήματα με την επικοινωνία και χαμηλότερο ποσοστό σε
θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, παράγοντες που αποτελούν προγνωστικούς δείκτες για
παρατεταμένη θυματοποίηση (Rose et al., 2011b). Η απόρριψη και η θυματοποίηση μπορεί
να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη εμπιστοσύνης και
ελάχιστη κοινωνική ή σχολική συμμετοχή (Unnever & Cornell, 2003). Για παράδειγμα, οι
Unnever και Cornell (2003) ανέφεραν ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες,
συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και σωματικές αναπηρίες
επιδεικνύουν συχνά έλλειψη κοινωνικής συνείδησης που μπορεί να τους καθιστά πιο
ευάλωτους στη θυματοποίηση. Επίσης, σύμφωνα με τους Mayer και Leone (2007), μπορεί να
έχουν μεγαλύτερη δυσκολία με την διεκδίκηση και τον αυτό-έλεγχο.
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Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού φίλου
σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα να υποστεί ένα άτομο εκφοβισμό, καθώς η φιλία
προωθεί την αυτοεκτίμηση και παρέχει ευκαιρίες εξάσκησης των κοινωνικών δεξιοτήτων με
πολλαπλά οφέλη στον συναισθηματικό και γνωστικό τομέα (Hodges, Boivin, Vitaro &
Bukowski, 1999). Επιπρόσθετα, οι Bollmer et al. (2005) διαπίστωσαν ότι ενώ
εξωτερικευμένα προβλήματα σχετίζονται με την εκφοβιστική συμπεριφορά, η φιλία μπορεί
να εξασθενήσει σημαντικά τη συμπεριφορά εκφοβισμού. Ωστόσο, οι μαθητές με ειδικές
ανάγκες συνήθως στερούνται της προστασίας αυτής. Στην μελέτη που πραγματοποίησε ο
Savage (2005, στο Didaskalou et al, 2009) σε ένα δείγμα μαθητών που φοιτούσαν στη γενική
τάξη, αποκάλυψε ότι είχαν λιγότερους φίλους όσοι μαθητές δήλωσαν ότι δέχονταν
εκφοβισμό. Επίσης, στους Διδασκάλου και συν. (2011), το ένα τρίτο των παιδιών που
φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης είχε λίγες θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές του
και παράλληλα ένα στα πέντε παιδιά αδυνατούσε να κερδίσει τη συμπάθειά τους.
Παράλληλα, αντικείμενο πολλών ερευνητών έχει αποτελέσει το περιβάλλον
εκπαίδευσης αναφορικά με τα ποσοστά εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, μια σειρά από μελέτες
αξιολόγησης των επιπτώσεων της ένταξης, υποστήριξαν ότι, παρόλο που τα μικρά παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να επωφεληθούν κοινωνικά από τη συμπερίληψη
μέσω της αύξησης των ευκαιριών αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους, ωστόσο
βρίσκονται σε σχετικά υψηλό κίνδυνο για απόρριψη και θυματοποίηση (Guralnick, 1999).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η συμπερίληψη δεν οδηγεί αυτόματα σε περισσότερες κοινωνικές
επαφές και φιλίες με παιδιά από τον τυπικό πληθυσμό, δεδομένου ότι αυτοί οι μαθητές
προτιμούν να συναναστρέφονται με μαθητές χωρίς αναπηρία (Guralnick, Gottman &
Hammond, 1996). Ο Guralnick (1999) τόνισε ότι αν και η συνεκπαίδευση μπορεί να
ενισχύσει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παιδιών με αναπηρίες και των τυπικά
αναπτυσσόμενων συνομηλίκων, ο κοινωνικός διαχωρισμός εξακολουθεί να υφίσταται σε
τάξεις συμπερίληψης, αυξάνοντας την πιθανότητα εκφοβισμού και θυματοποίησης.
Ωστόσο, άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο διαχωρισμός από τη γενική τάξη
μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο κίνδυνο για κοινωνική απομόνωση και για την κοινωνικήσυναισθηματική ανάπτυξη των ατόμων, αυξάνοντας την πιθανότητα εκφοβισμού. Μαθητές
με αναπηρία που μετακινούνται από την τάξη συμπερίληψης σε ένα πιο περιοριστικό
περιβάλλον για να λάβουν ειδική εκπαιδευτική βοήθεια, τείνουν να εμφανίζουν περισσότερες
συμπεριφορές εκφοβισμού (Rose et al., 2009. Whitney et al., 1992). Οι Rose et al. (2009)

54

εξέτασαν τα ποσοστά του εκφοβισμού και της θυματοποίησης μαθητών μέσης εκπαίδευσης
που μετείχαν στη γενική εκπαίδευση και σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και
διαπίστωσαν ότι οι μαθητές που εκπαιδεύονταν σε ειδικές τάξεις εμφάνιζαν μεγαλύτερα
ποσοστά από αυτούς που μετείχαν στη γενική εκπαίδευση.
Ένας άλλος παράγοντας που έχει διερευνηθεί είναι η στάση των εκπαιδευτικών σε
θέματα εκφοβισμού. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών έχει αποδειχτεί ότι είναι καίριας σημασίας,
καθώς με τη συμπεριφορά τους μπορεί να διατηρήσουν τον εκφοβισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί
συχνά αγνοούν τα περιστατικά ή δεν παρεμβαίνουν επαρκώς, λόγω έλλειψης κατάλληλης
εκπαίδευσης (Rose et al., 2011b). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Monchy, Pijl και Zandberg,
(2004) συχνά υποτιμούν τη θυματοποίηση, ειδικά για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στη μελέτη των Didaskalou et al. (2009), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
ανέφεραν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών στις σχολικές εγκαταστάσεις και
δυσκολία στην αποτελεσματική διαχείριση αυτών των προβλημάτων στους ανοιχτούς
χώρους του σχολείου. Όταν ο εκφοβισμός μεταφερόταν από την τάξη στην αυλή, πολλοί
δάσκαλοι εμφανίστηκαν να «ξεχνούν» πολλές από τις βασικές αρχές που εφάρμοζαν στις
τάξεις τους. Oι Zoniou-Sideri και Vlachou (2006) αποκάλυψαν ότι περισσότερο από το
ήμισυ των εκπαιδευτικών δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία εκπαίδευσης των παιδιών με
ειδικές ανάγκες στις κανονικές τάξεις, κατείχε αρκετά συγκεχυμένη ερμηνεία του τι σημαίνει
ένταξη, ενώ ένας αριθμός πίστευε ότι, στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας η ένταξη
είναι το αποτέλεσμα των εξωτερικών ευρωπαϊκών επιρροών. Έτσι, ενώ ένα σημαντικό
ποσοστό ισχυρίστηκε ότι θα αποδέχονταν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες στην τάξη του, την
ίδια στιγμή, πίστευε ότι θα ήταν καλύτερα να εκπαιδευτεί σε ειδική τάξη.
Επί προσθέτως, τα στερεότυπα και η στάση των άλλων απέναντι στη
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα επηρεάζει την εμφάνιση συχνότητας και εκδήλωσης του
φαινομένου. Οι αντιλήψεις των παιδιών απέναντι στους συμμαθητές τους με αναπηρία σε
γενικές γραμμές είναι πιο αρνητικές από αυτές προς τα παιδιά χωρίς αναπηρίες (Harper,
1999). Οι αρνητικές αντιλήψεις που έχει ο γενικός πληθυσμός για τα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγούν στην κοινωνική περιθωριοποίησή τους, στο στιγματισμό και
στη θυματοποίησή τους (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006).
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2.6. Συνέπειες της θυματοποίησης στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες αρνητικές
επιπτώσεις για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι γεγονός ότι συχνά δε
διαθέτουν τις αναγκαίες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες να εκφράσουν το πρόβλημα τους ή να
υπερασπίσουν τον εαυτό τους και να επεξεργαστούν με κατάλληλο τρόπο τις
συναισθηματικές επιπτώσεις της θυματοποίησης (Κουρκούτας, Γιοβαζολιάς, Πλεξουσάκης
& Stavrou, 2013). Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα εμπλεκόμενα άτομα
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τομέα της ψυχικής υγείας, της κοινωνικής προσαρμογής,
καθώς και σε σχολικό επίπεδο (Andreou et al., 2013. Nansel et al, 2001. Twyman et al.,
2010).
Το πιο κοινό πρόβλημα ψυχικής υγείας που βιώνουν οι θύτες και τα θύματα είναι η
κατάθλιψη και το αυξημένο άγχος (Espelage et al., 2001. Espelage & Swearer, 2003).
Αντιμετωπίζουν επίσης συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες προσαρμογής, διαπροσωπικά
και κοινωνικά προβλήματα (Juvonen et al., 2003. Reiter & Lapidot-Lefler 2007), επιθετική
συμπεριφορά (Nansel et al., 2001) και προβλήματα στο σχολείο (Glew, Fan, Katon, Rivara &
Kernic, 2005). Στη μελέτη των Juvonen et al. (2003), τα θύματα βίωσαν αίσθημα μοναξιάς
και είχαν χαμηλό κοινωνικό προφίλ, ενώ οι θύτες ανέφεραν το αντίθετο. Οι εκπαιδευτικοί
δήλωσαν επίσης, ότι οι θύτες/θύματα είχαν πιο πολλά συμπεριφορικά προβλήματα. Μάλιστα,
στην μελέτη των Twyman et al. (2010), τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
εμφάνισαν υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης, με αρνητικά επακόλουθα για την
αυτοεκτίμησή τους, την αίσθηση του ανήκειν και την αίσθηση του ελέγχου, οδηγώντας στην
απόρριψη, στην μοναξιά, στην κατάθλιψη και απόσυρση. Στους θύτες επίσης, είναι συχνοί οι
αυτοκτονικοί ιδεασμοί, οι αυτοκτονικές απόπειρες, η κατάθλιψη, οι επιθετικές και
αποκλίνουσες συμπεριφορές (Bond et al., 2001. Klomek, et al., 2009. Nansel et al., 2001).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να
εξετάσουν τον πιθανό κίνδυνο που επιφέρει ο εκφοβισμός τόσο για τους μαθητές με όσο και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς επηρεάζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και
οδηγεί σε δυσκολίες προσαρμογής στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Μάλιστα, σύμφωνα
με τους Bradshaw et al. (2013), υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εκφοβιστικής
συμπεριφοράς στο σχολείο και εγκληματικότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
3.1. Συμπτωματολογία της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους
Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρισθεί ότι η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει
άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων, όπου σε
γενικές γραμμές τη βιώνουν με παρόμοιο τρόπο με τους ενήλικες. Το βασικό χαρακτηριστικό
της κατάθλιψης είναι το επίμονο και διαρκές συναίσθημα θλίψης, η ευερέθιστη συμπεριφορά
και η ανηδονία. Τα βρέφη, τα νήπια και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκδηλώνουν
κατάθλιψη είναι απαθή, ευερέθιστα, δυστυχισμένα, αρνούνται τη λήψη τροφής και κλαίνε
συχνά (Παπαγεωργίου, 2005).
Το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSMIV-TR αναγνωρίζει τη μείζονα καταθλιπτική
διαταραχή σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά. Τα
κριτήρια διάγνωσης για το Μείζον Καταθλιπτικό επεισόδιο κατά το DSMIV-TR (APA,
2000) είναι:
Α. Πέντε (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συμπτώματα ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια της
ίδιας περιόδου δύο εβδομάδων και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στην προηγούμενη
λειτουργικότητα. Τουλάχιστον το ένα από τα συμπτώματα είναι είτε (1) Καταθλιπτική διάθεση
είτε (2) Απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης.
Δεν συμπεριλαμβάνονται συμπτώματα που είναι σαφές ότι οφείλονται σε γενική σωματική
διαταραχή, ή ασύμβατες με τη διάθεση παραληρητικές ιδέες.
(1) Καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν καθημερινά, όπως
φαίνεται είτε από την υποκειμενική αναφορά (πχ αισθάνεται θλίψη ή κενό) είτε με την
παρατήρηση των άλλων (π.χ. φαίνεται ευσυγκίνητος [-η]). Στα παιδιά και στους εφήβους
μπορεί να είναι ευερέθιστη διάθεση.
(2) Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες, ή σχεδόν σε όλες, τις
δραστηριότητες στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν καθημερινά (όπως φαίνεται με την
υποκειμενική εκτίμηση είτε με την παρατήρηση των άλλων).
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(3) Σημαντική απώλεια βάρους ενώ δεν είναι σε δίαιτα ή αύξηση του βάρους (πχ. μεταβολή
πάνω από 5% του σωματικού βάρους σε ένα μήνα) ή ελάττωση ή αύξηση της όρεξης σχεδόν
καθημερινά. Στα παιδιά λαμβάνεται υπόψη η αποτυχία πρόσληψης του αναμενόμενου βάρους.
(4) Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν καθημερινά.
(5) Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν καθημερινά (παρατηρήσιμη από τους άλλους,
όχι απλώς υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας ή επιβράδυνσης).
(6) Κόπωση ή απώλεια της ενεργητικότητας σχεδόν καθημερινά.
(7) Αισθήματα αναξιότητας ή υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής (τα οποία είναι δυνατόν να
είναι παραληρηματικά) σχεδόν καθημερινά (όχι απλώς αυτομομφή ή ενοχή επειδή είναι
ασθενής).
(8) Ελαττωμένη ικανότητα να σκεφτεί ή να συγκεντρωθεί, η αναποφασιστικότητα, σχεδόν
καθημερινά (είτε από την υποκείμενη εκτίμηση είτε με την παρατήρηση των άλλων).
(9) Επανερχόμενες σκέψεις θανάτου (όχι μόνο φόβος θανάτου), επανερχόμενος αυτοκτονικός
ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ή μία απόπειρα αυτοκτονίας, ή ένα συγκεκριμένο σχέδιο
να αυτοκτονήσει.
Ενώ στους ενήλικες η διάγνωση είναι πιο ξεκάθαρη, στα παιδιά παρουσιάζονται
ποικίλα διαγνωστικά προβλήματα, κυρίως γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν τη δυσφορική
τους διάθεση. Σύμφωνα με τους Oster και Montgomery (1995, στο Κακούρος & Μανιαδάκη,
2003), η κατάθλιψη επηρεάζει τα παιδιά και τους εφήβους σε διάφορους τομείς. Αναφορικά
με τη διάθεση, τα παιδιά με κατάθλιψη βιώνουν συχνά έντονα και παρατεταμένα
συναισθήματα θλίψης, ντροπής, ενοχής και υπερευαισθησίας στην ασκούμενη κριτική.
Επίσης, ενδέχεται να παρουσιάσουν διέγερση ή υποτονική διάθεση που συνοδεύεται συχνά
από μείωση κοινωνικών επαφών και υπερβολικό κλάμα. Οι έφηβοι μπορεί να εκφράσουν την
θλίψη με επιθετικότητα σε λεκτικό επίπεδο, με καταστροφική συμπεριφορά ή με κατάχρηση
αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, η κατάθλιψη στα παιδιά και στους εφήβους
σχετίζεται με την μείωση της αυτοεκτίμησης και με συναισθήματα προσωπικής αναξιότητας.
Η στάση απέναντι στο σχολείο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αρνητική, ενώ μπορεί να
κυριαρχούν φόβοι και ανησυχίες. Η έλλειψη κινήτρου επηρεάζει την απόδοση του παιδιού
τόσο στις σχολικές όσο και στις κοινωνικές του δραστηριότητες. Στους εφήβους, η αρνητική
και αντιδραστική συμπεριφορά είναι πιθανό να οδηγήσει σε απομάκρυνση από τα σχολικά
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καθήκοντα. Τα παιδιά και οι έφηβοι ασκούν έντονη κριτική, οι σκέψεις τους είναι συνήθως
αρνητικές και απαισιόδοξες και διακατέχονται από αισθήματα ενοχής. Τα παιδιά
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής και λήψης αποφάσεων. Οι
διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους και
αισθημάτων κόπωσης. Είναι πολύ συχνά τα σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλοι,
ναυτία και πόνοι στο στομάχι. Σε γενικές γραμμές, οι πιο εμφανείς ενδείξεις κατά την
παιδική ηλικία είναι συνήθως η ευερέθιστη συμπεριφορά και η απόσυρση, ενώ οι έφηβοι
παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες λεκτικής εξωτερίκευσης συναισθημάτων θλίψης
και αίσθησης δυσφορίας.
Η κατάθλιψη εμφανίζεται σε ποσοστό 2%-8%, ανάλογα με την ηλικία. Όταν δεν
αντιμετωπίζεται μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη σχολική αποτυχία, την κατάχρηση
αλκοόλ και ουσιών, αλλά και την αυτοκτονία. Επίσης, στην εφηβεία υπάρχει συννοσηρότητα
συχνά με διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας,
αγχώδεις διαταραχές, χρήση ουσιών και διαταραχές στην πρόσληψη τροφής (Παπαγεωργίου,
2005).

3.2. Συσχέτιση της κατάθλιψης με τη θυματοποίηση
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά που εμπλέκονται στον εκφοβισμό δεν αποτελούν δυσκολίες
ήσσονος σημασίας, αλλά περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ο
αντίκτυπος της θυματοποίησης και του εκφοβισμού περιλαμβάνει καταστάσεις που είναι
επιβλαβείς για το ίδιο το άτομο, δηλαδή εσωτερικευμένα προβλήματα, όπως είναι τα
καταθλιπτικά συμπτώματα, αλλά και εξωτερικευμένα προβλήματα επιβλαβή προς τους
άλλους, όπως βίαιες συμπεριφορές και κατοχή όπλου (Fekkes, Pijpers, Fredriks, Vogels &
Verloove-Vanhorick, 2006. Kim, Leventhal, Koh, Hubbard & Boyce, 2006. Nansel,
Overpeck, Haynie, Ruan & Scheidt, 2003).
Οι Kaltiala-Heino, Fröjd και Marttunen (2010) σε έρευνα, όπου έγινε σε δύο
χρονικές περιόδους, με δείγμα 2.070 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15 ετών, κατέληξαν ότι η
κατάθλιψη την πρώτη χρονική περίοδο αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα και για τα δύο
φύλα για κοινωνική απομόνωση στη δεύτερη περίοδο. Υποστήριξαν ότι στα θύματα η
κατάθλιψη μπορεί να είναι συνέπεια της θυματοποίησης, με επακόλουθο την μείωση της
αυτοεκτίμησης και αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες των
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αγοριών. Από την άλλη πλευρά, η κατάθλιψη στην πρώτη χρονική περίοδο στα κορίτσια
προέβλεψε την μετέπειτα θυματοποίηση, λόγω της κοινωνικής τους συμπεριφοράς και της
έλλειψης αυτοεκτίμησης και αδυναμίας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μεταξύ των
θυτών, η κατάθλιψη θα μπορούσε να είναι ένα υποκείμενο πρόβλημα με τον εκφοβισμό, ή να
έχει προκληθεί από την απόρριψη των συνομηλίκων.
Η συσχέτιση της κατάθλιψης, του αυτοκτονικού ιδεασμού και των αποπειρών
αυτοκτονιών με τον εκφοβισμό διερευνήθηκε από τους Klomek et al. (2007), από το 2002
έως το 2004, με δείγμα 2.342 μαθητές από 6 γυμνάσια της Νέας Υόρκης. Οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι περίπου το 9% του δείγματος ήταν θύματα σε συχνή βάση, ενώ το 13%
συμμετείχε σε συμπεριφορές εκφοβισμού. Η συχνή έκθεση σε θυματοποίηση ή εκφοβισμό
αποτέλεσε υψηλό παράγοντα κινδύνου για κατάθλιψη, ιδεασμό και απόπειρες αυτοκτονίας,
με τους θύτες/θύματα να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Σπάνια συμμετοχή σε
εκφοβιστική συμπεριφορά επίσης σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και
αυτοκτονικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των κοριτσιών. Επίσης, στην μελέτη τους, οι Klomek et
al. (2008) με δείγμα 2.348 αγόρια, διαπίστωσαν άτι όσοι εμπλέκονταν στον εκφοβισμό συχνά
ως θύτες, ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν σοβαρή κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό.
Ωστόσο, κατά τον έλεγχο για την κατάθλιψη στην ηλικία των 8 ετών, η συσχέτιση μεταξύ
του συχνού εκφοβισμού και της κατάθλιψης διατηρήθηκε, αλλά η σύνδεση με τον
αυτοκτονικό ιδεασμό έγινε μη σημαντική. Η εμπειρία της θυματοποίησης στην ηλικία των 8
ετών δεν αποτέλεσε προγνωστικό παράγοντα για κατάθλιψη ή τάσεις αυτοκτονίας στα 18
έτη, ενώ τα αγόρια που ήταν συχνά θύτες και θύματα βρέθηκε να είναι σε κίνδυνο για
μετέπειτα κατάθλιψη.
Αρκετοί ερευνητές έχουν επίσης εξετάσει την κατάθλιψη ως παράγοντα κινδύνου
εμφάνισης της θυματοποίησης, αποτελώντας προγνωστικό δείκτη για το φαινόμενο
(Espelage et al., 2001. Fekkes et al., 2005). Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα των
Kaltiala-Heino και Fröjd (2011), όπου υποστήριξαν μια παράλληλη σχέση μεταξύ της
συμμετοχής στον εκφοβισμό και της κατάθλιψης στους εφήβους. Συγκεκριμένα, τόσο τα
θύματα όσο και οι θύτες αντιμετώπισαν αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, αλλά και η
προϋπάρχουσα κατάθλιψη αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου εμπλοκής σε περιστατικά
θυματοποίησης. Ο έφηβος που αυτοπροσδιορίζονταν ως θύτης ήταν σε κίνδυνο για
καταθλιπτικά συμπτώματα, κάτι που δεν ίσχυε με αυτόν που προσδιοριζόταν από άλλους. Ο
προσδιορισμός του εαυτού ως δράστη, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να οδηγεί σε
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αισθήματα ντροπής και ενοχής και ως εκ τούτου, στην κατάθλιψη. Συναισθήματα αυτόενοχοποίησης μπορεί επίσης να είναι συμπτώματα της κατάθλιψης. Σε ένα δείγμα
προεφήβων, οι Fekkes et al. (2006) κατέληξαν πως πολλά καταθλιπτικά συμπτώματα,
ψυχοσωματικά και συμπτώματα άγχους έπονται ενός επεισοδίου θυματοποίησης. Επιπλέον,
τα παιδιά με συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο να γίνουν
θύματα. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα των Hodges και Perry (1999), οι οποίοι ανέφεραν μια
αμοιβαία συσχέτιση μεταξύ του εκφοβισμού και κοινωνικών προβλημάτων και
προβλημάτων εσωτερίκευσης. Παράλληλα, η κατάθλιψη και το άγχος προέβλεπαν
ενδεχόμενη θυματοποίηση. Ωστόσο, οι Bond et al. (2001) υποστήριξαν ότι προϋπάρχοντα
προβλήματα ψυχικής υγείας δεν αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για μετέπειτα
θυματοποίηση. Συγκεκριμένα, στη μελέτη τους με δείγμα 2.680 έφηβους από την
Αυστραλία, η θυματοποίηση στα 13 έτη συσχετιζόταν στενά με συμπτώματα κατάθλιψης και
άγχους στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ερευνητές, η θυματοποίηση
αποτέλεσε ισχυρό προγνωστικό παράγοντα μετέπειτα συναισθηματικών προβλημάτων, αλλά
όχι το αντίστροφο.
Ως προς τις διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα, κάποιες μελέτες έχουν βρει
παρόμοιες συσχετίσεις μεταξύ της συμμετοχής σε εκφοβισμό και προβλημάτων
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στα δυο φύλα (Fekkes et al., 2006. Kaltiala-Heino et al., 1999.
Nansel et al., 2003), ενώ άλλες έχουν βρει διαφορές, όπως οι Nansel et al. (2001) που
διαπίστωσαν ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ της θυματοποίησης και των προβλημάτων στην
ψυχοκοινωνική προσαρμογή στα αγόρια.
Αναφορικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι Meyer, Mundy,
Van Hecke και Durocher (2006) διεξήγαγαν μία έρευνα σε δείγμα 31 παιδιών με σύνδρομο
Asperger και 33 παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά με
σύνδρομο Asperger είχαν φτωχή ψυχοκοινωνική προσαρμογή, υψηλά ποσοστά κοινωνικού
άγχους, καθώς και λιγότερη ικανοποίηση από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, ήταν σε
ιδιαίτερο κίνδυνο για εσωτερίκευση των συμπτωμάτων, όπως κατάθλιψη και προβλημάτων
εξωτερίκευσης και συγκεκριμένα εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς. Αντικείμενο μιας
άλλης μελέτης ήταν η σχέση της θυματοποίησης και της κατάθλιψης σε παιδιά που ήταν και
δεν ήταν σε κίνδυνο για αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού (Campell, Missiuna &
Vaillancourt, 2012). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά σε κίνδυνο για αναπτυξιακή
διαταραχή συντονισμού είχαν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης και πιο συχνά λεκτική
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και κοινωνική θυματοποίηση από τους συνομηλίκους τους. Επίσης, η συμμετοχή σε
θυματοποίηση προέβλεπε αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης. Με τα ευρήματα αυτής της
έρευνας συμφωνούν και οι Schoemaker και Kalverboer (1994), όπου σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς, τα παιδιά σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού είχαν
λιγότερους φίλους και ήταν περισσότερο κοινωνικά απομονωμένα. Τέλος, οι San Miguel,
Forness και Kavale (1996) υποστήριξαν ότι στα παιδιά και στους εφήβους με μαθησιακές
δυσκολίες διαπιστώνονται περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και αισθήματος
μοναξιάς.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Η ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά στη
μεθοδολογία της έρευνας και πιο συγκεκριμένα στους στόχους, στα ερευνητικά ερωτήματαυποθέσεις, στο δείγμα, στα εργαλεία συλλογής δεδομένων και στη διαδικασία χορήγησής
τους.

4.1. Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας
Στους στόχους της έρευνας περιλαμβάνονταν:
1. Η διερεύνηση της ύπαρξης του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισμού και της
θυματοποίησης στους μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η σύγκριση
της έντασης του φαινόμενου μεταξύ των 2 ομάδων.
2. Η συσχέτιση και αλληλεπίδραση του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης με την
ύπαρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης στα παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν ήταν δυο. Η πρώτη βασίστηκε στα
υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα, όπου υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες εμπλέκονται σε περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης, εν
συγκρίσει με τους μαθητές του τυπικού πληθυσμού. Μάλιστα, εστιάστηκε στο γεγονός ότι η
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θα εμφάνιζε περισσότερα ποσοστά θυματοποίησης.
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Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την πιθανή θετική συσχέτιση του φαινομένου του
εκφοβισμού και της θυματοποίησης με την εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα
παιδιά που εμπλέκονται στα περιστατικά.

4.2. Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 105 μαθητές ηλικίας από 11-12 ετών και
25 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε 1
δημοτικό σχολείο της πόλης των Χανίων και σε 2 δημοτικά σχολεία της Σύρου. Η επιλογή
των σχολείων έγινε τυχαία. Παράλληλα, στην έρευνα έγινε διάκριση βάσει του φύλου, ενώ
δεν πραγματοποιήθηκε διάκριση διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών και πολιτισμικών
παραγόντων.

4.3. Ερευνητικά εργαλεία
Στους συμμετέχοντες του δείγματος χορηγήθηκαν τα ακόλουθα δυο εργαλεία:
1. Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομηλίκους (Peer Experiences Questionnaire-PEQ)
(Κουρκούτας & Γιοβαζολιάς, 2011). Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο αξιολογεί τη
θυματοποίηση σε δύο διαστάσεις, τη θυματοποίηση του εαυτού (π.χ. «Ένας μαθητής/τρια με
πείραξε με κακόβουλο τρόπο») και τη θυματοποίηση των άλλων (π.χ. «Πείραξα ή κορόιδεψα
έναν μαθητή/τρια με κακοήθη τρόπο»). Αποτελείται από δύο υποκλίμακες που αναφέρονται
στα θύματα και στους θύτες. Περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες
καλούνται να βαθμολογήσουν πόσο συχνά εμφανίζουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές από
το 1 (ποτέ) έως το 5 (λίγες φορές την εβδομάδα) στο διάστημα των τελευταίων 3 μηνών.
Συνολικά, η κλίμακα έχει υψηλή εσωτερική συνάφεια (α=.81) (Levinson, Langer &
Rodebaugh, 2013. Prinstein et al., 2001).
2. Κλίμακα Children’s Depression Inventory (CDI) (Kleftaras & Didaskalou, 2006).
Κατασκευάστηκε από τον Kovacs (1985) και η εσωτερική του εγκυρότητα επιβεβαιώθηκε
από τον ίδιο το 1992. Περιλαμβάνει 27 ερωτήσεις που αναφέρονται σε συναισθηματικά,
γνωστικά και συμπεριφορικά συμπτώματα της κατάθλιψης που απαντιούνται σε 3-βάθμια
κλίμακα με το 2 να αντιπροσωπεύει τη σοβαρή μορφή καταθλιπτικού συμπτώματος και το 0
την απουσία του. Το CDI είναι ευαίσθητο στις μεταβολές των καταθλιπτικών συμπτωμάτων
στην πάροδο του χρόνου και είναι ένας χρήσιμος δείκτης της σοβαρότητας της κατάθλιψης.
Εξετάζει καταστάσεις, όπως τη διάθεση, το ποσοστό ευχαρίστησης, τις αρνητικές εκφάνσεις
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της συμπεριφοράς, την αυτοεκτίμηση και τα διαπροσωπικά προβλήματα. Επιπλέον, εκτιμά
τις επιπτώσεις της κατάθλιψης σε περιβάλλοντα όπως το σχολείο. Το άτομο καλείται να
επιλέξει ποια από τις τρεις περιγραφές που δίνονται περιγράφει καλύτερα πως αισθάνεται. Το
CDI είναι προσαρμοσμένο σε ηλικίες 7-17 ετών και χορηγείται σε περίπου 10 έως 20 λεπτά.
Τέλος, η κλίμακα παρουσιάζει εσωτερική συνάφεια και αξιοπιστία επαναληπτικών
μετρήσεων (Kovacs, 1992. Saylor, Finch, Spirito & Bennett, 1984).

4.4. Διαδικασία χορήγησης των εργαλείων συλλογής δεδομένων
Η έρευνα υλοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στα Χανιά Κρήτης και στη Σύρο.
Είχε ληφθεί έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δόθηκε στα
σχολεία και αφού υπήρξε η ομόφωνη απόφαση του διευθυντή και του συλλόγου
διδασκόντων για τη διεξαγωγή της έρευνας, δόθηκαν τα ερωτηματολόγια στους μαθητές να
τα συμπληρώσουν μέσα στην τάξη, παρουσίας βοηθού ερευνητή και εκπαιδευτικών. Οι
γονείς έδωσαν ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη
μελέτη. Εν συνεχεία, αφού δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στους μαθητές, ενημερώθηκαν
για την ανωνυμία και το απόρρητο των δεδομένων της έρευνας. Λόγω του ότι οι ερωτήσεις
απευθύνονταν σε παιδιά δημοτικού, έγινε αρχικά εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων του
σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης για την ορθή συμπλήρωσή τους. Τέλος, το
δείγμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούνταν από μαθητές που
φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης, κατόπιν υποδείξεως των εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
5.1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μαθητών της Τυπικής Τάξης που
εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης, κατά φύλο και τύπο
εκφοβισμού. Φαίνεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών και των δύο φύλων δεν
εμπλέκεται σε καταστάσεις εκφοβισμού, καθώς δεν εμφανίζονται ως θύτες. Τα κορίτσια
παρουσιάζονται ως θύματα κατά 7,8%, ενώ στην κατηγορία των θυτών/θυμάτων τα αγόρια
παρουσιάζονται σε ποσοστό 5,6%. Γίνεται φανερό ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει
μεγάλο ποσοστό εκφοβισμού και θυματοποίησης.
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Πιν.1 Μαθητές της Τυπικής τάξης (ΤΤ) κατά φύλο και τύπο bullying.
Θύτης
Φύλο

Θύτης/
Θύμα

Θύμα

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

Κανένα από
Σύνολο
τα δυο

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

%
ΑΡΙΘ

Αγόρια

0

0,00%

4

7,41%

3

5,56%

47

87,04%

54

100,00%

Κορίτσια

1

1,96%

4

7,84%

0

0,00%

46

90,20%

51

100,00%

Σύνολο

1

0,95%

8

7,62%

3

2,86%

93

88,57%

105

100,00%

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μαθητών του δείγματος που
εμπλέκονται στις κλίμακες εκφοβισμού, θυματοποίησης και κατάθλιψης, κατά φύλο και τύπο
εκφοβισμού. Στο σύνολο τους τα παιδιά της Τυπικής Τάξης δεν παρουσιάζουν υψηλό δείκτη
κατάθλιψης. Τα κορίτσια της Τυπικής Τάξης παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό
κατάθλιψης, το οποίο κυμαίνεται στο 14,0% ενώ στα αγόρια είναι της τάξης του 12,9%. Στις
δυο μεταβλητές του bulling είναι υψηλότερος ο Μ.Ο. στα αγόρια με την διαφορά να είναι πιο
αισθητή στο bulling θύτης (αγόρια 11,6%, κορίτσια 9,8%) .

Πιν.2 Μέσες τιμές κατάθλιψης και τύπου bullying κατά φύλο και στο
σύνολο της ΤΤ.
Μεταβλητή

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Κατάθλιψη

12,93

13,96

13,43

Bullying θύμα

12,98

12,02

12,51

Bullying θύτης

11,56

9,82

10,71
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Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μεταβλητών κατάθλιψη και
bullying (θύτης και θύμα) τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια.

Στον Πίνακα 3 δίνονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης μεταξύ των
μέσων τιμών (t-test) στα 2 φύλα, σε σχέση με την κατάθλιψη και τον τύπο εκφοβισμού και
θυματοποίησης στην Τυπική Τάξη. Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά που βρέθηκε
όσον αφορά τις παραπάνω μεταβλητές μεταξύ των τιμών του δείγματος της ΤΤ ανά φύλο,
αναφέρεται στην ομάδα των θυτών, όπου τα αγόρια βρέθηκε να υπερτερούν σημαντικά.
Συγκεκριμένα, τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση εκφοβισμού (Μ.Ο.= 11,56%,
Τ.Α.= 3,735) εν συγκρίσει με τα κορίτσια (Μ.Ο.= 9,82%, Τ.Α.= 1,558), όπως προέκυψε με
τη χρήση του κριτηρίου t t(53) = 3,131, p= 0,003).
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Πιν.3 ΤΤ: Ανάλυση t-test κατά φύλο.
Αγόρια

Κορίτσια

Μεταβλητή

N

M

SD

N

M

SD

t

P

Κατάθλιψη

54

12,93

5,949

51

13,96

7,478

-0,787

0,433

Bullying
θύμα

54

12,98

6,107

51

12,02

3,114

1,025

0,309

Bullying
θύτης

54

11,56

3,735

51

9,82

1,558

3,131

0,003**

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level

Αναφορικά με το Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) και τις κλίμακες Θυματοποίησης και
Κατάθλιψης βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα ποσοστά της θυματοποίησης ανά φύλο.
Παρατηρείται ότι 71,43% των αγοριών δηλώνουν ότι υπήρξαν θύματα εκφοβισμού, σε
αντίθεση με τα κορίτσια που δε δηλώνουν καθόλου θύματα. Τέλος και στα δυο φύλα δεν
υπάρχουν ούτε Θύτες ούτε Θύτες/Θύματα.

Πιν.4 Μαθητές Τμήματος Ένταξης (ΤΕ) κατά φύλο και τύπο bullying.
Θύτης
Φύλο

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

Κανένα
από
τα δυο

Θύτης/
Θύμα

Θύμα

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

Σύνολο

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΙΘ

%
ΑΡΙΘ

Αγόρια

0

0,00%

10

71,43%

0

0,00%

4

28,57%

14

100,00%

Κορίτσια

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

11

100,00%

11

100,00%

Σύνολο

0

0,00%

10

40,00%

0

0,00%

15

60,00%

25

100,00%
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης
μεταξύ των μέσων τιμών (t-test), στα 2 φύλα, σε σχέση με την κατάθλιψη και τον τύπο
εκφοβισμού και θυματοποίησης στο Τμήμα Ένταξης (ΤΕ). Η σύγκριση των μέσων τιμών της
κλίμακας Εκφοβισμού-Θυματοποίησης και της κλίμακας Κατάθλιψη, ανά φύλο στο ΤΕ,
έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ακόλουθα:
1. Όσον αφορά τη θυματοποίηση των αγοριών σε σχέση με αυτή των κοριτσιών, τα
αγόρια εμφανίζονται να υπερτερούν σε αυτή την κατηγορία. Επομένως, τα αγόρια
φαίνεται να θυματοποιούνται περισσότερο (Μ.Ο.= 18,93 Τ.Α.= 2,999) σε σύγκριση
με τα κορίτσια που παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά (Μ.Ο.= 13,09, Τ.Α.= 1,514),
όπως προέκυψε με τη χρήση του κριτηρίου t t(13)= 6,329 p= 0,000).
2. Όσον αφορά τους θύτες επίσης, τα αγόρια υπερτερούν των κοριτσιών. Βρέθηκε
δηλαδή ότι εκφοβίζουν περισσότερο (Μ.Ο.=12,93 Τ.Α.=1,639) σε σύγκριση με τα
κορίτσια που παρουσιάζουν μικρότερο δείκτη (Μ.Ο.=11,27, Τ.Α.=1,679), όπως
προέκυψε με τη χρήση του κριτηρίου t t(13)= 2,481, p= 0,021).

Πιν.5 ΤΕ: Ανάλυση t test κατά φύλο.
Αγόρια

Κορίτσια

Μεταβλητή

N

M

SD

N

M

SD

t

P

Κατάθλιψη

14

11,64

3,388

11

10,45

2,464

0,976

0,339

Bullying
θύμα

14

18,93

2,999

11

13,09

1,514

6,329

0,000***

Bullying
θύτης

14

12,93

1,639

11

11,27

1,679

2,481

0,021*

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level
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Στον Πίνακα 6 παρατηρείται ότι η μέση τιμή της κατάθλιψης στους μαθητές και
των 2 φύλων του ΤΕ είναι χαμηλότερη από τις αντίστοιχες της θυματοποίησης.

Πιν.6 Μέσες τιμές κατάθλιψης και τύπου bullying κατά φύλο και στο σύνολο
του Τμήματος Ένταξης.
Μεταβλητή

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Κατάθλιψη

11,64

10,45

11,12

Bullying θύμα

18,93

13,09

16,36

Bullying θύτης

12,93

11,27

12,20

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μαθητών του ΤΕ στις
κλίμακες Εκφοβισμού-Θυματοποίησης και Κατάθλιψης.
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Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των κλιμάκων κατάθλιψης και
θυματοποίησης. Παρατηρείται ότι σε σχέση με την Κατάθλιψη, η κατηγορία των Θυμάτων
παρουσιάζει υψηλότερη τιμή (12,4) σε σχέση με την κατηγορία κανένα από τα δυο (10,27),
δηλαδή στα άτομα που δεν εμπλέκονται στη θυματοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τους
άλλους δυο εξεταζόμενους παράγοντες Bulling θύμα και bulling θύτης με τις διαφορές ειδικά
στον πρώτο να είναι πολύ μεγάλη (20,4 θύμα έναντι 13,7 κανένα από τα δυο).

Πιν.7 ΤΕ: Μέσες τιμές κατάθλιψης και τύπου bullying ανά ομάδες bullying.
Μεταβλητή

Θύτης

Θύμα

Θύτης/
Θύμα

Κατάθλιψη

0,00

12,40

0,00

10,27

Bullying θύμα

0,00

20,40

0,00

13,67

0,00

13,20

0,00

11,53

Bullying θύτης

Κανένα
από τα δυο

Στους πίνακες 8 και 9 παρουσιάζεται η ανάλυση των μέσων τιμών (t-test
ανάλυση), η οποία έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2
τάξεων (Τυπικής Τάξης (ΤΤ)-Τμήματος Ένταξης (ΤΕ)) σε σχέση και με τις 3 μεταβλητές.
Πιο συγκεκριμένα, στην Τυπική Τάξη οι μέσες τιμές της κατάθλιψης είναι στατιστικά
σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με αυτές του ΤΕ (p<0,05). Στη συνέχεια, στο ΤΕ
παρατηρούνται στατιστικά υψηλότερες τιμές (p<0,001) σε σχέση με αυτές της ΤΤ για την
ομάδα Θυματοποίηση (Θύμα Εκφοβισμού). Τέλος, οι μέσες τιμές στην ομάδα των Θυτών
είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερες (p<0,05) στο ΤΈ σε σχέση με αυτές της ΤΤ.
Συνολικά, οι μαθητές της ΤΤ παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στην μεταβλητή Κατάθλιψη,
κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο. Οι μαθητές των ΤΕ παρουσιάζουν στατιστικά
υψηλότερες τιμές στα φαινόμενα εκφοβισμού-θυματοποίησης, στοιχείο που σημαίνει ότι οι
μαθητές του ΤΕ εμπλέκονται περισσότερο στα φαινόμενα αυτά σε σχέση με τους μαθητές
της ΤΤ.
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Πιν.8 Μέσες τιμές κατάθλιψης τάξη και φύλο.
Μεταβλητή

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Τυπική Τάξη

12,93

13,96

13,43

Τμήμα
Ένταξης

11,64

10,45

11,12

Πιν.9 Κατάθλιψη, Bulling θύμα, Bulling θύτης. Ανάλυση t-test κατά Τάξη.
Τυπική Τάξη

Τμήμα Ένταξης

Μεταβλητή

N

M

SD

N

M

SD

t

P

Κατάθλιψη

105

13,43

6,722

25

11,12

3,018

2,590

0,011*

Bullying
θύμα

105

12,51

4,889

25

16,36

3,818

-3,671

0,000***

Bullying
θύτης

105

10,71

3,005

25

12,20

1,826

-2,366

0,019*

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level

Στον πίνακα 10 παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τα επίπεδα κατάθλιψης τόσο στην τυπική τάξη όσο και
στο τμήμα ένταξης.

Πιν.10

Κατάθλιψη: Ανάλυση t-test κατά τάξη και φύλο
Αγόρια

Κορίτσια

N

M

SD

N

M

SD

t

P

54

12,93

5,949

51

13,96

7,478

-0,787

0,433

14
Τμήμα
Ένταξης

11,64

3,388

11

10,45

2,464

0,976

0,339

Τυπική
Τάξη
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Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης
(ANOVA) σε σχέση με τις μέσες τιμές του δείγματος στις 3 μεταβλητές (ΚατάθλιψηΕκφοβισμός-Θυματοποίηση). Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές για την μεταξύ των 4 κατηγοριών (θύμα, θύτης, θύτης/θύμα, κανένα από τα δυο)
και για τις 3 μεταβλητές (κατάθλιψη, bulling θύμα και bulling θύτης). Ωστόσο, επειδή σε
ορισμένες υποομάδες δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός περιστατικών δεν είναι δυνατόν
να γίνει η post hoc ανάλυση και να προσδιοριστούν οι υποκατηγορίες που δίνουν τις
στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Πιν.11Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για τις μεταβλητές:
κατάθλιψη, bullying θύμα και bullying θύτης σε σχέση με τις ομάδες
bullying.
Μεταβλητές

Df

F

Κατάθλιψη

3

5,104

181,5

0,002**

Bullying
θύμα

3

96,302

727,6

0,000 ***

Bullying
θύτης

3

77,771

230,3

0,000 ***

Mean
square

P

**p<0,01 *** p < 0,001 level

5.2. Συζήτηση
Στην παρούσα μελέτη αρχικός στόχος ήταν η διερεύνηση της συχνότητας των
περιστατικών εκφοβισμού και θυματοποίησης στους μαθητές με και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, δεύτερος στόχος ήταν ο καθορισμός του βαθμού με τον
οποίο τα συμπτώματα κατάθλιψης σχετίζονται με το φαινόμενο του εκφοβισμού και της
θυματοποίησης.
Παρά το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να συλλέξουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό
πρωτοκόλλων για μια πιο έγκυρη συγκριτική ανάλυση, όσον αφορά τη συμμετοχή σε
περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης στις δύο ομάδες τους δείγματος, βρέθηκε ότι οι
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό στο
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φαινόμενο και μάλιστα σε τετραπλάσιο βαθμό εν συγκρίσει με τους μαθητές του τυπικού
πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, το 40% των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
βρέθηκε να εμπλέκεται σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης, ενώ στην ομάδα των
παιδιών χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες το ποσοστό κυμάνθηκε στο 11,4%. Το αποτέλεσμα
αυτό συμφωνεί με ευρήματα προγενέστερων ερευνών που εξέτασαν το φαινόμενο της
θυματοποίησης και του εκφοβισμού στις δυο συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (Andreou,
Didaskalou & Vlachou, 2013. Didaskalou, Andreou & Vlachou, 2009. Knox & ContiRamsden, 2003. Rodkin &

Hodges, 2003. Rose et al., 2009, 2011b. Swearer et al. 2012.

Woods & Wolke, 2004). Σύμφωνα με τους Blake et al. (2012), στην περίπτωση των παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυξάνεται έως και 3 φορές ο κίνδυνος για έκθεση σε
καταστάσεις θυματοποίησης σε σύγκριση με τα παιδιά του τυπικού πληθυσμού. Τα
ευρήματα έδειξαν επίσης ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είχαν υποστεί
εκφοβισμό μια φορά ήταν σε υψηλό κίνδυνο να θυματοποιηθούν επανειλημμένα. Παρόμοια,
οι Cummings, Pepler, Mishna και Craig (2006) υποστήριξαν ότι οι μαθητές με αναπηρίες
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να θυματοποιηθούν, αποτελώντας ευάλωτη ομάδα.
Μάλιστα, έρευνες καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά θυματοποίησης στη συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα ξεπερνούν το 50% σε σχέση με τα παιδιά χωρίς αναπηρίες (Woods &
Wolke, 2004). Οι Hartley, Bauman, Nixon και Davis (2015) στο δείγμα τους με 3.305
μαθητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είχαν υποστεί
σωματικό, λεκτικό και συναισθηματικό εκφοβισμό και εμφάνιζαν περισσότερα ποσοστά
άγχους, ως απόρροια της θυματοποίησης. Επίσης, η θυματοποίηση ήταν περισσότερο συχνή
μεταξύ των μαθητών με αναπηρίες εν συγκρίσει με τον τυπικό πληθυσμό. Επομένως,
φαίνεται να επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση της παρούσας έρευνας η οποία βασίστηκε στη
διαθέσιμη βιβλιογραφία.
Το γεγονός της εμπλοκής των ατόμων με αναπηρίες σε περιστατικά εκφοβισμού
και θυματοποίησης μπορεί να εξηγείται σε κάποιο βαθμό από το διαχωρισμό τους από τη
γενική τάξη και την ειδική βοήθεια που δέχονται στο τμήμα ένταξης και να αποτελεί
πρόσθετο κίνδυνο για κοινωνική απομόνωση. Αυτό που όμως διαφοροποιεί αυτούς τους
μαθητές είναι ο κίνδυνος να μη δείχνουν ένα δυναμικό προφίλ μέσα στην (τυπική) τάξη, η
ψυχοσυναισθηματική ευαλωτότητα και το γεγονός ότι δεν έχουν πολλούς φίλους και
επαρκείς κοινωνικούς δεσμούς (ψυχοκοινωνική ευαλωτότητα), ώστε να υποστηριχτούν σε
στιγμές απειλής ή καταστάσεις κρίσης, ή ακόμη το ότι δεν μπορούν επαρκώς να
επικοινωνήσουν την κατάσταση θυματοποίησής τους ή να τη διαχειριστούν, λόγω μειωμένων
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ψυχοκοινωνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων (όπως στην περίπτωση μαθητών με ΔΑΦ).
Επιπλέον, στον πληθυσμό του ΤΕ ανήκουν και οι μαθητές με γενικές μαθησιακές δυσκολίες
και προβλήματα συμπεριφοράς, κατηγορία που επίσης εμπλέκεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε
φαινόμενα εκφοβισμού και θυματοποίησης (Κουρκούτας, 2008). Οι Rose et al. (2011b)
υποστήριξαν ότι οι μαθητές που φοιτούν σε ξεχωριστά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θυματοποίησης στο χώρο του σχολείου από τους μαθητές
που δε φέρουν κάποια ιδιαιτερότητα και συγκεκριμένα 2 με 3.5 φορές περισσότερο.
Μάλιστα, όταν δέχονται εκφοβισμό εκδηλώνουν υψηλά ποσοστά επιθετικής ή εκφοβιστικής
συμπεριφοράς, εν συγκρίσει με τους μαθητές της τυπικής τάξης.
Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι οι μέσες τιμές στην ομάδα των Θυτών είναι
στατιστικά σημαντικά υψηλότερες στο ΤΈ σε σχέση με αυτές της ΤΤ. Το εύρημα αυτό
συμφωνεί με τα διαθέσιμα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών (Blake et al., 2012. Didaskalou et
al., 2009. Reiter & Lapidot- Lefler, 2007. Rigby, 2008a. Swearer et al., 2010). Το γεγονός ότι
τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υιοθετούν συχνά αντίστοιχες συμπεριφορές και
εμπλέκονται στον εκφοβισμό ως θύτες υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνών (Andreou et al.,
2013. Baumeister et al., 2008. Carter & Spencer, 2006. Didaskalou, et al., 2009. Κουρκούτας,
2008. Reiter & Lapidot-Lefler, 2007. Rigby, 2008. Rose et al., 2011b).
Σύμφωνα με τους Rose et al. (2011b), η εκφοβιστική συμπεριφορά των ατόμων με
αναπηρία

αναπτύσσεται

ως

μηχανισμός

αντιμετώπισης

και

καταπολέμησης

της

θυματοποίησης που βιώνουν. Οι Didaskalou et al. (2009) υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούν τις
εκφοβιστικές συμπεριφορές ως μέσο για την απόκτηση κύρους και τη διασφάλιση της θέσης
τους στην ομάδα των συνομηλίκων. Ακόμη, σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2011) η εκδήλωση
επιθετικής συμπεριφοράς μπορεί να αποτελεί άμυνα στα συσσωρευμένα αισθήματα
απόρριψης και ματαίωσης των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο αλλά και αντιστάθμισης των
αρνητικών συναισθημάτων.
Παράλληλα, αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει ότι υπάρχουν κάποιοι
προγνωστικοί παράγοντες για την εμπλοκή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στο φαινόμενο. Η προϋπάρχουσα χαμηλή αυτοεκτίμηση κάποιων παιδιών προκαλεί συχνά
τους θύτες, με αποτέλεσμα να αποτελούν στόχο των εκφοβιστικών συμπεριφορών (Andreou
& Metallidou, 2004). Η εμπλοκή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε
περιστατικά θυματοποίησης στην παρούσα έρευνα φαίνεται να συνδέεται με την ύπαρξη
συμπτωμάτων κατάθλιψης και να επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση, όπου βρίσκεται σε
74

συμφωνία με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα πορίσματα
αντίστοιχων μελετών, η ύπαρξη και η εκδήλωση συναισθηματικών δυσκολιών και
συμπτωμάτων κατάθλιψης συνιστά παράγοντα κινδύνου για εμπλοκή σε φαινόμενα
εκφοβισμού/θυματοποίησης, ενώ από την άλλη, συνιστά μία από τις πλέον σημαντικές
επιπτώσεις της θυματοποίησης (έκλυση ή επιδείνωση των καταθλιπτικών συναισθημάτων)
(Kaltiala-Heino et al., 2010. Κουρκούτας, 2008). Έρευνες και στον ελληνικό χώρο, αλλά και
σε διεθνές επίπεδο έδειξαν ότι και οι εκφοβιστές είναι πολύ πιθανόν να παρουσιάζουν
αισθήματα ή τάσεις κατάθλιψης (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015). Οι περισσότερες άλλωστε
έρευνες τονίζουν μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών (Espelage et al.,
2001. Fekkes et al., 2005. Haynie et al., 2001. Kaltiala-Heino et al., 2010. Kaltiala-Heino &
Fröjd, 2011. Klomek et al., 2007). Συγκεκριμένα, οι Baumeister et al. (2008) εξέτασαν την
αλληλεπίδραση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με τον εκφοβισμό σε ένα δείγμα παιδιών με
μαθησιακές δυσκολίες. Βρέθηκε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και με
συμπτωματολογία κατάθλιψης είχαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά θυματοποίησης από τα
παιδιά που δεν είχαν κατάθλιψη. Οι Hodges και Perry (1999) υποστήριξαν ότι οι μαθητές
που εμφάνιζαν εσωτερικευμένα προβλήματα, όπως κατάθλιψη και ήταν επιρρεπή στο κλάμα
και στη θλίψη, αποτελούσαν εύκολο στόχο λόγω του ότι η συμπεριφορά τους δήλωνε στους
θύτες ότι ήταν λιγότερο ικανά στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση δυναμικής αντεπίθεσης.
Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η θυματοποίηση και ο
εκφοβισμός αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εσωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς,
όπως η κατάθλιψη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, ο εκφοβισμός και η
θυματοποίηση

αποτελεί

παράγοντα

υψηλού

κινδύνου

εμφάνισης

καταθλιπτικών

συμπτωμάτων (Andreou et al., 2013. Bond et al., 2001. Rose et al., 2011b. Van Cleave &
Davis, 2006). Ενώ από την άλλη, όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλά παιδιά με επιθετικές και
εκφοβιστικές τάσεις παρουσιάζουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, υψηλό άγχος και προβλήματα
κατάθλιψης, τα οποία εκτονώνουν ή προσπαθούν να εξισορροπήσουν μέσα από την
επιθετικότητα (Κουρκούτας, 2011). Άλλωστε, πολλά παιδιά-θύματα έχουν υπάρξει ή
μετατρέπονται συγχρόνως σε θύτες (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015. Van Cleave & Davis,
2006). Οι Van Cleave και Davis (2006) ερεύνησαν το βαθμό που η ύπαρξη συναισθηματικών
προβλημάτων και συμπτωμάτων κατάθλιψης συνδεόταν με τη θυματοποίηση και τον
εκφοβισμό στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διαπίστωσαν θετική συσχέτιση
μεταξύ των μεταβλητών. Παρόμοια, έρευνα που διεξήχθη από τους Uba, Yaacob και Juhari
(2010) με δείγμα 242 εφήβους μαθητές ηλικίας 13-17 ετών, κατέδειξε μια θετική και ισχυρή
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συσχέτιση ανάμεσα στη θυματοποίηση και στα καταθλιπτικά συμπτώματα. Επίσης, οι
Zablotsky, Bradshaw, Anderson και Law (2013) κατέληξαν στο ότι τα παιδιά που ήταν
θύματα είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν εσωτερίκευση των συμπτωμάτων,
ενώ όσα ήταν θύτες ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα ρύθμισης των
συναισθημάτων. Παράλληλα, τα παιδιά με ΔΑΦ που είχαν εκδηλώσει συμπεριφορές
εκφοβισμού εμφάνιζαν ψυχολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης.
Επίσης, στην μελέτη των Twyman et al. (2010), τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής απόσυρσης, με επακόλουθα την μειωμένη
αυτοεκτίμηση, την απόρριψη, την μοναξιά και κατάθλιψη. Τέλος, ο Shtayermman (2007)
εξέτασε το επίπεδο της θυματοποίησης, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, του άγχους και
του αυτοκτονικού ιδεασμού σε άτομα με σύνδρομο Asperger. Βρέθηκε ότι το 20% του
δείγματος που συμμετείχε στη θυματοποίηση πληρούσε τα κριτήρια για τη διάγνωση της
μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, το 30% για τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και το
50% είχε κλινικά σημαντικό επίπεδο αυτοκτονικού ιδεασμού.
Παράλληλα, η ύπαρξη και εκδήλωση συναισθηματικών προβλημάτων και
κατάθλιψης σε συνδυασμό με μια σειρά παραγόντων οδηγούν τα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στην απομόνωση. Τα ελλείμματα κοινωνικής επεξεργασίας
πληροφοριών και η έλλειψη θετικών κοινωνικών συμπεριφορών αποτελούν προγνωστικούς
δείκτες για παρατεταμένη θυματοποίηση στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Επίσης, η
εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού και η θυματοποίηση στους μαθητές με αναπηρίες
πιθανόν να οφείλονται σε αλλοιώσεις και προβλήματα με την επικοινωνία και τη γλώσσα.
(Rose et al., 2011b). Στην έρευνα των Van Roekel et al. (2010), οι μαθητές στο φάσμα του
αυτισμού λόγω της δυσκολίας να ερμηνεύσουν με ακρίβεια την κοινωνική αλληλεπίδραση
εκδήλωσαν υψηλότερα επίπεδα εκφοβισμού. Η παθητική συμπεριφορά που συνήθως
εκδηλώνουν, σε συνδυασμό με τις φτωχές κοινωνικές δεξιότητες συσχετίζεται με την
εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία σε περισσότερα περιστατικά θυματοποίησης και ως εκ
τούτου στην κοινωνική απόσυρση και θλίψη (Llewellyn, 2000. Woods & Wolke, 2004).
Συνάμα, η έλλειψη κοινωνικών δικτύων και φιλιών στερεί από τα άτομα μια ουσιαστική
βάση κοινωνικής προστασίας, καθώς η φιλία προωθεί την αυτοεκτίμηση προστατεύοντας
από την απομόνωση και την μοναξιά (Hodges et al., 1999. Llewellyn, 2000. Nabuzoka &
Smith, 1993). Η απόρριψη από τους συνομηλίκους και η θυματοποίηση μπορεί να οδηγήσει
σε άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και ελάχιστη κοινωνική ή σχολική συμμετοχή
(Unnever & Cornell, 2003). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Διδασκάλου και συν. (2011),
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βρήκαν ότι το ένα τρίτο των παιδιών που φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης είχε λίγες θετικές
αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές του. Επίσης, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο
φαινόμενο του εκφοβισμού (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006) και ο βαθμός συμμετοχής των
παιδιών

σε

δραστηριότητες

του

σχολείου

αποτελούν

παράγοντες

εκδήλωσης

συναισθηματικών προβλημάτων και κατάθλιψης (Mishna, 2003). Η χαμηλή σχολική επίδοση
είναι πιθανόν να επηρεάσει σημαντικά την ευρύτερη δημοτικότητά τους και, ως εκ τούτου
τον βαθμό αποδοχής τους από τους συνομηλίκους, οδηγώντας στην απόρριψη (Llewellyn,
2000. Nabuzoka & Smith, 1993).
Επίσης, στην παρούσα έρευνα βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
αναφορικά με το φύλο και συγκεκριμένα τα αγόρια υπερτερούσαν στη θυματοποίηση και
στον εκφοβισμό. Οι περισσότερες έρευνες εντοπίζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την
επίδραση του φύλου στο φαινόμενο (Andreou et al., 2005, 2013. Didaskalou et al., 2009.
Salmivalli, 2001). Αυτές οι διαφορές είναι πιθανό να σχετίζονται με τις διαφορετικές μορφές
εκφοβισμού που το κάθε φύλο τείνει να εμπλέκεται. Ωστόσο, υπάρχουν και ερευνητές που
δεν ενστερνίζονται την παραπάνω άποψη, όπως οι Rose et al. (2011b) που υποστήριξαν ότι
οι διαφορές φύλου δεν είναι στατιστικά σημαντικές όσον αφορά τα περιστατικά
θυματοποίησης. Στην παρούσα έρευνα, το 71,43% των αγοριών δήλωσε ότι θυματοποιήθηκε,
σε αντίθεση με τα κορίτσια που δε δήλωσαν καθόλου θύματα εκφοβισμού. Το εύρημα αυτό
συμφωνεί με την έρευνα του Dawkins (1996) που μελέτησε το φαινόμενο της θυματοποίησης
όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις στα δυο φύλα και διαπίστωσε ότι τα αγόρια με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να θυματοποιηθούν. Παρόμοια, στους
Reiter και Lapidot-Lefler, (2007) το 68,7% των αγοριών και το 53,2% των κοριτσιών
δήλωσε ότι είχαν θυματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ωστόσο, οι Didaskalou et
al. (2009) υποστήριξαν ότι τα κορίτσια θυματοποιούνται περισσότερο από τα αγόρια. Τέλος
και στα δυο φύλα δε βρέθηκε να υπάρχουν θύτες και θύτες/θύματα.
Αναφορικά με την ομάδα των παιδιών της Τυπικής Τάξης βρέθηκε ότι
εμπλέκονταν λιγότερο στα φαινόμενα του εκφοβισμού και της θυματοποίησης συγκριτικά
με τους μαθητές του Τμήματος Ένταξης. Σε σχέση με το φύλο, η μόνη στατιστικά σημαντική
διαφορά που διαπιστώθηκε αναφέρεται στην κατηγορία των θυτών, όπου τα αγόρια βρέθηκε
να υπερτερούν σημαντικά. Συγκεκριμένα, τα αγόρια παρουσίασαν μεγαλύτερη τάση
εκφοβισμού εν συγκρίσει με τα κορίτσια. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε συμφωνία με
άλλες έρευνες που ανέφεραν ότι τα αγόρια συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ως θύτες στα
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περιστατικά εκφοβισμού (Carter & Spencer, 2006. Cowie & Jennifer, 2007. ΜακρήΜπότσαρη, 2010. Reiter & Lapidot-Lefler, 2007. Rigby, 2008. Sapouna, 2008). Σε μια
ελληνική έρευνα των Ψάλτη και Κωνσταντίνου (2007), η εμπλοκή στα περιστατικά
εκφοβισμού παρατηρήθηκε συχνότερα στα αγόρια και συνδέθηκε με την ανάπτυξη του
αντρικού προτύπου. Επίσης, στην έρευνα των Pateraki και Houndoumadi (2001) το φύλο
φάνηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με τα αγόρια να αυτοπροσδιορίζονται περισσότερο
ως θύτες.
Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι έρευνες που εντοπίζουν διαφορές
όσον αφορά το φύλο των παιδιών, εξετάζουν και τις διάφορες μορφές εκδήλωσης των
εκφοβιστικών συμπεριφορών. Συγκεκριμένα, τα αγόρια, με βάση, τουλάχιστον παλαιότερες
έρευνες, χρησιμοποιούν περισσότερο τον άμεσο σωματικό εκφοβισμό, τις ανοιχτές και
εμφανείς δηλαδή επιθέσεις προς το θύμα. Επίσης, άλλη μια συχνή μορφή εκφοβισμού που
εκδηλώνουν είναι μέσω προσβλητικών χειρονομιών. Αντίθετα, τα κορίτσια ασκούν κατά
κύριο λόγο τις έμμεσες μορφές εκφοβισμού, όπως τη διάδοση κακόβουλων φημών και τη
χειραγώγηση των φιλικών σχέσεων. Ενώ για τα αγόρια η θυματοποίηση τείνει να είναι
εμφανής και άμεση, η θυματοποίηση των κοριτσιών είναι πιο πιθανό να εκδηλώνεται με
συγκεκαλυμμένο τρόπο χρησιμοποιώντας πιο δυσδιάκριτους τρόπους παρενόχλησης
(Andreou et al., 2005, 2013. Athanasiades & Deliyanni-Kouimtzis, 2010. Espelage & Holt,
2007. Espelage & Swearer, 2003. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Pateraki & Houndoumadi, 2001.
Rigby, 2008. Sapouna, 2008. Swearer et al., 2010).
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για την ύπαρξη
καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους μαθητές της Τυπικής Τάξης βρέθηκε ότι οι μέσες τιμές
της κατάθλιψης είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με αυτές των παιδιών του
Τμήματος Ένταξης. Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της
κατάθλιψης και της εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. Το γεγονός
ότι οι μαθητές της Τυπικής Τάξης παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές δεν ήταν αναμενόμενο,
λόγω του ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν ευάλωτη ομάδα για
εμφάνιση συναισθηματικών δυσκολιών. Συγκεκριμένα το ποσοστό κυμάνθηκε στο 13,43%.
Το εύρημα αυτό συμφωνεί με προγενέστερες μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα καταθλιπτικά
συμπτώματα μπορούν να εκδηλωθούν σε οποιαδήποτε ομάδα του μαθητικού πληθυσμού,
δηλαδή τόσο στους μαθητές που δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα όσο και σε αυτούς
που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Πράγματι, παλαιότερες
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και πιο πρόσφατες έρευνες σε ελληνικό μαθητικό πληθυσμό έδειξαν υψηλότερα ποσοστά
κατάθλιψης σε μαθητές της τυπικής τάξης σε σχέση με μαθητές του τμήματος ένταξης
(Καμπυλαύκα & Κουρκούτας, 2016. Kleftaras & Didaskalou, 2006. Κουρκούτας &
Κοκκιάδη, 2015. Κουρκούτας & Κωνσταντοπούλου, 2015). Αυτό εν μέρει εξηγείται από το
γεγονός ότι πολλά παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες και διασπαστικές/προβληματικές
συμπεριφορές δεν έχουν παραπεμφθεί για αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς
(Κουρκούτας, 2011). Από την άλλη, πολλοί μαθητές του τμήματος ένταξης με μαθησιακές
και συναισθηματικές δυσκολίες όταν υποστηρίζονται επαρκώς από τους εκπαιδευτικούς
αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση, καλυτερεύει η συναισθηματική τους κατάσταση και
προσαρμόζονται καλύτερα στις μαθησιακές/σχολικές διαδικασίες (Jennings & Greenberg,
2009. Κουρκούτας & Parmar, 2012). Αντίθετα, υπάρχουν μαθητές στις τυπικές τάξεις με
ανάλογες δυσκολίες που παραμένουν είτε «αδιάγνωστοι» (λόγω μη ταυτοποίησης των
δυσκολιών τους ή άρνησης των γονέων για παραπομπή), είτε βρίσκονται σε διαδικασία
διάγνωσης/αξιολόγησης. Αυτοί οι μαθητές, συνεπώς, δε δέχονται καμία βοήθεια και
ουσιαστική υποστήριξη.
Επίσης, επιδημιολογικές έρευνες αναφέρουν ότι η κατάθλιψη αποτελεί ένα σοβαρό
και σχετικά συχνό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας και έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το 10-15%
των παιδιών του δημοτικού σχολείου παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα (Liu et al.,
1999. Olsson, Nordstrom, Arinell & Von Knorring, 1999). Οι Nair, Paul και John (2004), σε
μελέτη που εξέτασε την κατάθλιψη σε εφήβους ηλικίας 13-19 ετών, βρήκαν ότι το 11,2% του
δείγματος σημείωσε σοβαρούς και ακραίους βαθμούς κατάθλιψης. Επίσης, οι Lin et al.
(2008) εξέτασαν τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της κατάθλιψης και διαπίστωσαν ότι
μεταξύ των 9.586 εφήβων μαθητών το ποσοστό άγγιξε το 12,3% .
Τέλος, έχουν εντοπιστεί πολυάριθμοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση
συναισθηματικών διαταραχών και της κατάθλιψης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το
οικογενειακό ιστορικό συναισθηματικών διαταραχών, η οικογενειακή διχόνοια, η
δυσλειτουργική ανατροφή των παιδιών, οι υψηλές προσδοκίες των γονέων, η γονική
απώλεια, το διαζύγιο, η σωματική/σεξουαλική κακοποίηση, το δυσλειτουργικό σχολικό
πλαίσιο, αλλά και ο σχολικός εκφοβισμός ως επίπτωση. Συνολικά, είναι πιθανό η
συσσώρευση ή η αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών παραγόντων κινδύνου να συμβάλλει
στην ανάπτυξη της κατάθλιψης στα παιδιά και στους εφήβους (Birmaher et al., 1996.
Kapornai & Vetro, 2008).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6.1. Γενικά συμπεράσματα
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι οι μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες συμμετέχουν περισσότερο σε περιστατικά εκφοβισμού και
θυματοποίησης συγκριτικά με τους μαθητές του τυπικού πληθυσμού, κάτι που βρίσκεται σε
συμφωνία με αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών (Andreou et al., 2013. Carter & Spencer,
2006. Cowie & Jennifer, 2007. Didaskalou et al., 2009. Reiter & Lapidot-Lefler, 2007.
Rigby, 2008. Swearer et al., 2010. Woods & Wolke, 2004).
Αναφορικά με την ομάδα των παιδιών της Τυπικής Τάξης βρέθηκε ότι υπήρχε
διαφοροποίηση όσον αφορά το φύλο των παιδιών στα περιστατικά εκφοβισμού.
Συγκεκριμένα, τα αγόρια παρουσίασαν μεγαλύτερη τάση εκφοβισμού εν συγκρίσει με τα
κορίτσια. Το συγκεκριμένο εύρημα συμφωνεί με προγενέστερες έρευνες που ανέφεραν ότι τα
αγόρια συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό ως θύτες στα περιστατικά εκφοβισμού (Cowie &
Jennifer, 2007. Reiter & Lapidot-Lefler, 2007. Rigby, 2008. Sapouna, 2008. Swearer et al.,
2010).
Στη δεύτερη ομάδα του δείγματος, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο, με τα αγόρια να
υπερτερούν στον εκφοβισμό και στη θυματοποίηση. Οι διαφορές που εντοπίστηκαν είναι
πιθανό να σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς που το κάθε φύλο τείνει
να επιλέγει ως έκφραση για τη διαχείριση των προβλημάτων. Τα αγόρια κοινωνικοποιούνται
και εκφράζονται πολύ περισσότερο μέσα από σωματικές και πιο επιθετικές μορφές
έκφρασης, σε αντίθεση με τα κορίτσια. Αυτό πιθανόν να οφείλεται και σε βιολογικές ή
νευροψυχολογικές διαφορές και διαφορές στη διαδικασία ωρίμανσης στα δύο φύλα. Πολλές
έρευνες υποστηρίζουν ότι τα αγόρια χρησιμοποιούν και δέχονται πιο άμεσες μορφές
εκφοβισμού, ενώ τα κορίτσια πιο έμμεσες και συγκεκαλυμμένες (Espelage & Holt, 2007.
Espelage & Swearer, 2003. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Pateraki & Houndoumadi, 2001.
Rigby, 2008. Sapouna, 2008).
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Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, την ύπαρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης στις δυο
ομάδες βρέθηκε ότι στους μαθητές της Τυπικής Τάξης οι μέσες τιμές της κατάθλιψης είναι
στατιστικά σημαντικά υψηλότερες συγκριτικά με των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο, καθώς οι μαθητές με ιδιαιτερότητες αποτελούν
ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση συναισθηματικών διαταραχών. Το εύρημα αυτό
συμφωνεί με έρευνες που αναφέρουν ότι περίπου το 10-15% των παιδιών του δημοτικού
σχολείου παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα (Lin et al., 2008. Liu, et al., 1999. Nair et
al., 2004. Olsson, et al., 1999). Βρέθηκε επίσης, ότι η εμπλοκή των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιστατικά θυματοποίησης συνδέεται με την ύπαρξη
συμπτωμάτων κατάθλιψης, κάτι που συμφωνεί με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα που
υποστηρίζουν μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών (Fekkes et al., 2005.
Haynie et al., 2001. Kaltiala-Heino et al., 2010. Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011. Klomek et al,
2007). Συγκεκριμένα, τα θύματα εμφάνισαν υψηλότερη τιμή κατάθλιψης εν συγκρίσει με τα
άτομα που δεν εμπλέκονται στη θυματοποίηση.

6.2. Περιορισμοί της έρευνας
Στην παρούσα μελέτη η δειγματοληψία έγινε σε 1 δημοτικό σχολείο της πόλης των
Χανίων και σε άλλα 2 της Σύρου. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα που βρέθηκαν δεν
μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού των δύο
πόλεων. Επίσης, ένας άλλος περιορισμός είναι ο μικρός αριθμός του δείγματος των παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που στο σύνολό τους ήταν 25 άτομα. Το γεγονός αυτό
περιορίζει την ασφαλή γενίκευση των συμπερασμάτων της έρευνας σε σχέση με αυτόν τον
πληθυσμό, αλλά κυρίως με τον γενικότερο, στο βαθμό που το συνολικό δείγμα ήταν μικρό,
παρόλο που τα δεδομένα συμφωνούν με άλλες παρόμοιες έρευνες (Κουρκούτας &
Κοκκιάδη, 2015).

6.3. Προτάσεις παρέμβασης αποτρεπτικές για την εκδήλωση και επιδείνωση
του φαινομένου
Η έκταση του σχολικού εκφοβισμού καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση
αντιμετώπισή του, όπου η παρέμβαση για τη διαχείριση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς και
η πρόληψη επιβάλλεται να είναι αλληλένδετες. Οι παρεμβάσεις χρειάζεται να είναι ολιστικές
και να περικλείουν την οικογένεια, το σχολείο, τα παιδιά και την κοινότητα στο σύνολό της.
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Αρκετοί

ερευνητές

καταδεικνύουν

τη

συσχέτιση

μεταξύ

παραγόντων

επικινδυνότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης ή μη εκφοβιστικής
συμπεριφοράς στα παιδιά. Οι παράγοντες που έχει υποστηριχθεί ότι ευνοούν την εκδήλωση
επιθετικών τρόπων συνδιαλλαγής με τους συνομηλίκους είναι η έλλειψη τρυφερότητας, η
ανεκτικότητα στην επιθετικότητα, οι υπερβολικά σκληρές πρακτικές διαπαιδαγώγησης, η
γονική σύγκρουση, η έλλειψη εμπλοκής των γονέων, η αδυναμία να επιβάλλουν σαφή όρια
και σταθερούς κανόνες, η έλλειψη συναισθηματικής ανταπόκρισης, η υπερπροστασία, η
ενδογονεϊκή βία (Bowes et al., 2009. Espelage & Swearer, 2003. Georgiou, 2008.
Κουρκούτας, 2008, 2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Olweus, 1995). Οι Bowes et al. (2010)
τόνισαν ότι η μητρική τρυφερότητα και μια υποστηρικτική μητέρα που επιδεικνύει
συναισθηματική και συμπεριφορική σταθερότητα μπορεί να αμβλύνει ή να περιορίσει τον
αντίκτυπο από την έκθεση σε αγχογόνους παράγοντες και από τα αρνητικά αποτελέσματα
που σχετίζονται με τη θυματοποίηση και παράλληλα οδηγεί στην ανάπτυξη θετικών
προτύπων συμπεριφοράς.
Αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος της οικογένειας είναι καίριας σημασίας στην πρόληψη
εμφάνισης επιθετικών μορφών συμπεριφοράς. Μια θερμή και υποστηρικτική οικογένεια
αυξάνει τις πιθανότητες κοινωνικής και συναισθηματικής ευημερίας. Συνάμα, η επικοινωνία
και η συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των
μαθητών που είναι σε κίνδυνο εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης, με
στόχο την απαλλαγή από αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς (Spriggs et al., 2007).
Συγκεκριμένα, το σχολείο οφείλει να επιδιώκει διαρκή συνεργασία με τις οικογένειες των
μαθητών, να ευαισθητοποιεί τους γονείς για το ζήτημα του εκφοβισμού και να προωθεί τη
συμμετοχή τους στα δρώμενα του σχολείου (Espelage & Swearer, 2003. Κουρκούτας, 2008,
2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Olweus, 2009. Rigby, 2008).
Παράλληλα, έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου στο
χώρο του σχολείου που συμβάλλουν στην αύξηση των αντικοινωνικών μορφών
συμπεριφοράς και στην ενίσχυση αρνητικών προτύπων (Espelage & Swearer, 2003.
Κουρκούτας, 2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010). Είναι πιθανό τα παιδιά που έχουν υιοθετήσει
αρνητικά πρότυπα αλληλεπίδρασης από το οικογενειακό τους περιβάλλον, να επιχειρήσουν
να αναπαράγουν τις ίδιες συμπεριφορές στο σχολείο. Παράγοντες που σχετίζονται με τον
ρόλο του σχολείου αναφέρονται στο γενικότερο σχολικό κλίμα, στη συνεκτικότητα του
σχολείου, στις τιμωρητικές τεχνικές και στο μέγεθος του σχολείου (Fekkes et al., 2005.
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Flaspohler et al., 2009. Giovazolias et al., 2010. Hong & Espelage, 2012. Κουρκούτας,
2011).
Επίσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καίριας σημασίας για τη συνέχιση του
φαινομένου, καθώς τονίζεται πολύ η ευθύνη τους στην επίβλεψη των μαθητών και στη
διαχείριση της τάξης. Όταν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τιμωρητικές τεχνικές και απειλές με
στόχο να διατηρήσουν τον έλεγχο της τάξης, ενισχύουν τις επιθετικές συμπεριφορές των
μαθητών και παρουσιάζουν αύξηση στη λεκτική και σωματική επιθετικότητα (Κουρκούτας,
2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010. Swearer et al., 2010). Επίσης, τα χαμηλά επίπεδα
παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς στα περιστατικά εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσουν
στην επιδείνωσή τους και να μειώσουν την αίσθηση ασφάλειας των μαθητών (Hong &
Espelage, 2012). Η ερμηνεία που δίνει ο Κουρκούτας (2011) στη στάση των εκπαιδευτικών
είναι ότι δεν παρεμβαίνουν λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης στην αντιμετώπιση των
διαταρακτικών μορφών συμπεριφοράς ή γιατί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μέρος
των καθηκόντων τους. Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη μια πρόσθετη
επιμόρφωση ή κατάρτιση γύρω από το φαινόμενο του εκφοβισμού που θα παρείχε στους
εκπαιδευτικούς την ικανότητα να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την
ιδιαιτερότητα του εκφοβισμού, τις συνέπειες που απορρέουν από την εμπλοκή σε αυτόν και
παράλληλα θα τους ωθούσε στην ενεργό δράση για την αντιμετώπισή του (Espelage &
Swearer, 2003. Κουρκούτας, 2011. Μακρή-Μπότσαρη, 2010).
Τα θύματα συχνά αναπτύσσουν στρατηγικές που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν
την παρατεταμένη θυματοποίηση. Ωστόσο, έρευνες τονίζουν ότι τα άτομα με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες υπολείπονται σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά με
δυσκολίες μάθησης είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν τον εκφοβισμό και να ζητήσουν από
έναν ενήλικα ή από τους συνομηλίκους τους βοήθεια, εν συγκρίσει με τους μαθητές χωρίς
δυσκολίες μάθησης. Στην μελέτη των Didaskalou et al (2009), η πλειοψηφία των θυμάτων
δεν ανέφερε σε κανέναν την εμπειρία του, ενώ το ένα τρίτο θεωρούσε πως κάτι τέτοιο δεν
έχει νόημα. Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές οι οποίοι κατανοούν και αποδέχονται τη
διαφορετικότητά τους είναι περισσότερο αποδεκτοί μεταξύ των συμμαθητών τους,
αναπτύσσουν φιλίες και γίνονται θύματα εκφοβισμού σε χαμηλότερα ποσοστά (Llewellyn,
2000). Σύμφωνα με τον Singer (2005, στο Rose et al., 2011), αναπτύσσουν τέσσερις
μεθόδους για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης. Συγκεκριμένα, (α) κρύβονται από τον
θύτη, (β) προσπαθούν πολύ ακαδημαϊκά να καλύψουν τη διαφορά, (γ) αντεπιτίθενται, ή/και
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(δ) προσπαθούν να εξηγήσουν την αναπηρία τους στον θύτη. Περαιτέρω έρευνα δείχνει ότι η
θετική αυτό-αντίληψη, οι επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, η σχολική ανεξαρτησία, η
κοινωνική αυτοπεποίθηση, η ποιότητα της φιλίας και η συμμετοχή σε δραστηριότητες του
σχολείου χρησιμεύουν ως προστατευτικοί παράγοντες (Mishna, 2003).
Μαθητές με θετικές αντιλήψεις για το σχολείο είναι λιγότερο πιθανό να
εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων
παρέμβασης και πρόληψης στις σχολικές κοινότητες με στρατηγικές κατά του εκφοβισμού
κρίνεται

απαραίτητοι.

Σε

αυτές

συμπεριλαμβάνονται

η

υιοθέτηση

προληπτικών

στρατηγικών, η διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς, η εφαρμογή σταθερών παιδαγωγικών
κανόνων, η εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων και η διαχείριση περιστατικών
εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Επίκεντρο των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να αποτελεί η
ενεργός συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και των γονέων (Flaspohler et al.,
2009. Hong & Espelage, 2012. Smith & Ananiadou, 2003). Επίσης, για την πρόληψη του
εκφοβισμού στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να συζητά με τους μαθητές για τα
δικαιώματά τους, τους κανόνες συμπεριφοράς και τους τρόπους αντιμετώπισης του
εκφοβισμού, να ενισχύει τη φιλία μεταξύ των μαθητών, να προωθεί τις ατομικές και
ομαδικές συνεργασίες, να αντιμετωπίζει την περιθωριοποίηση προωθώντας την ένταξη
μαθητών με ιδιαιτερότητες και να ασκεί ουσιαστική εποπτεία των χώρων του σχολείου στους
οποίους πιθανολογείται η εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών.
Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι τα περισσότερα θύματα διακατέχονται στο σχολείο
από μια αίσθηση αδυναμίας και μειωμένης ικανοποίησης λόγω ελλιπούς υποστήριξης και
παρέμβασης από τους εκπαιδευτικούς και απουσίας εφαρμογής κατάλληλων κοινωνικών
κανόνων (Craig & Pepler, 2007. Flaspohler et al., 2009). Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο
να εμπλέκονται ενεργά και να ενθαρρύνουν τα παιδιά που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
θυματοποίησης να εκφράζουν τους φόβους τους ή τυχόν εμπειρίες από περιστατικά
αποκλεισμού από τους συνομηλίκους. Η υψηλή αυτοεκτίμηση, η θετική αυτοεικόνα και η
καλλιέργεια

διαπροσωπικών

δεξιοτήτων

αποτελούν

σημαντικούς

προστατευτικούς

μηχανισμούς. Κατά συνέπεια, όλοι οι μαθητές και κυρίως αυτοί που αποτελούν ομάδα
υψηλού κινδύνου, όπως τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με οικογενειακά
προβλήματα κ.λ.π., χρειάζεται να εκπαιδεύονται από πολύ νωρίς στις κοινωνικές και
διαπροσωπικές δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρουσιακών
καταστάσεων (Giovazolias et al., 2010).
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Τέλος, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού είναι
απαραίτητη η συνεργασία του σχολείου με άλλους εξωτερικούς κοινωνικούς φορείς ή
οργανώσεις, με στόχο την αποτροπή εκδήλωσης ψυχοκοινωνικών διαταραχών και σοβαρών
δυσκολιών προσαρμογής. Ο εκφοβισμός επηρεάζει αρνητικά την ψυχοκοινωνική εξέλιξη των
εμπλεκόμενων ατόμων που εκτείνεται εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα,
η συνεργασία της κοινωνίας κρίνεται απαραίτητη στην επίτευξη θετικής ψυχοκοινωνικής και
σχολικής προσαρμογής στα παιδιά που έχουν θυματοποιηθεί (Espelage & Swearer, 2003.
Κουρκούτας, 2011).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο Βιωμάτων με τους Συνομιλήκους
(Peer Experiences Questionnaire – PEQ)
(Vernberg, Jacobs, & Hershberger, 1999, μτφ/προσαρμογή, Giovazolias et al., 2010).

Κύκλωσε τον αριθμό που δείχνει με ποιο τρόπο οι άλλοι μαθητές σε παρενόχλησαν ή τα έβαλαν μαζί
σου. Ανέφερε γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών.
1= Ποτέ, 2=Μια ή δυο φορές, 3=Λίγες φορές, 4=περίπου μια φορά την εβδομάδα, 5=Λίγες φορές την
εβδομάδα
1

Ένας μαθητής /τρια με πείραξε με πολύ άσχημο τρόπο.











2

Ένας μαθητής/τρια είπε ότι θα με χτύπαγε ή θα με τραυμάτιζε











3

Ένας μαθητής/τρια με αγνόησε επίτηδες για να πληγώσει τα
αισθήματα μου
Ένας μαθητής/τρια είπε ψέματα για μένα για να μην με συμπαθούν
οι άλλοι μαθητές
Ένας μαθητής/τρια με χτύπησε, με κλώτσησε ή με έσπρωξε με
κακοήθη τρόπο
Ένας μαθητής/τρια με άρπαξε, με κράτησε ή με άγγιξε με τρόπο που
δεν μου άρεσε
Κάποιοι μαθητές με άφησαν έξω από τα πράγματα από κακία και







































































4
5
6
7

μόνο.
8
9

Ένας μαθητής/τρια με κυνήγησε σαν να ήθελε πραγματικά να μου
κάνει κακό
Κάποιοι μαθητές μαζεύτηκαν εναντίον μου και μου φέρθηκαν
άσχημα
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Κύκλωσε τον αριθμό που δείχνει πόσο συχνά παρενόχλησες ή τα έβαλες με έναν άλλο μαθητή/τρια
στο σχολείο. Ανέφερε γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών.
1= Ποτέ, 2=Μια ή δυο φορές, 3=Λίγες φορές, 4=περίπου μια φορά την εβδομάδα, 5=Λίγες φορές την
εβδομάδα
1

Πείραξα ή κορόιδεψα έναν μαθητή/τρια με πολύ άσχημο τρόπο







 

2

Απείλησα άλλον μαθητή/τρια ότι θα τον/την χτυπήσω ή θα







 

Αγνόησα άλλον μαθητή/τρια μόνο και μόνο για να πληγώσω τα
αισθήματά του/της
Είπα ψέματα για έναν άλλο μαθητή/τρια ώστε οι άλλοι μαθητές να
μην τον/την συμπαθούν
Χτύπησα, κλώτσησα ή έσπρωξα άλλον μαθητή/τρια με κακοήθη
τρόπο
Άρπαξα, κράτησα ή άγγιξα άλλον μαθητή/τρια με τρόπο που δεν
του/της άρεσε
Συντέλεσα κι εγώ στο να αποκλειστεί ένας μαθητή/τρια από τα
πράγματα από κακία και μόνο
Κυνήγησα έναν μαθητή/τρια προσπαθώντας να του/της κάνω κακό







 







 







 







 







 







 

Εγώ και κάποιοι μαθητές μαζευτήκαμε και φερθήκαμε άσχημα σε
άλλον μαθητή/τρια







 

τραυματίσω
3
4
5
6
7
8
9
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Σχολείο

Τάξη:

Κωδικός:

HMΓ
CDI
Παρακάτω υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις που περιγράφουν πως αισθάνεσαι για
διάφορα πράγματα. Διάβασέ τις προτάσεις με προσοχή και βάλε σε κύκλο μια από τις
3 απαντήσεις (α, β, ή γ) ανάλογα με το πώς αισθάνεσαι για κάθε μια από αυτές. Μην
ξοδεύεις πολύ χρόνο σε καμία πρόταση.

1. Σχετικά με τους φίλους-ες μου, (UCLA 24)
(α) δεν έχω καθόλου,

(β) έχω πολύ λίγους-ες,

(γ) έχω αρκετούς-ες

2. Σε σχέση με τους συμμαθητές-τριες μου, είμαι
(α) κακό παιδί,

(β) ούτε κακό ούτε καλό παιδί,

(γ) αρκετά καλό παιδί

3. Σε σχέση με τους συμμαθητές μου, είμαι,
(α) άσχημος-η,

(β) μέτριος-α στην εμφάνιση,

(γ) όμορφος-η

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε διασκεδάζω

4. Διασκεδάζω*,
(α) πολύ συχνά,

5. Νιώθω μόνος-η, (UCLA 21)
(α) πολύ συχνά,
μόνος-η

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε νιώθω

6. Διασκεδάζω στο σχολείο*, (UCLA 4)
(α) πολύ συχνά,

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε διασκεδάζω

7. Σε μερικά μαθήματα που ήμουν καλός-ή τώρα τα πάω,
(α) άσχημα,

(β) μέτρια,

(γ) αρκετά καλά

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε κάνω λάθη

8. Κάνω λάθη,
(α) πολύ συχνά,

9. Έχω πονοκεφάλους,
(α) πολύ συχνά,
πονοκεφάλους

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν έχω
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10.Όταν πρέπει να πάρω αποφάσεις,
(α) συχνά δυσκολεύομαι,
αποφασίζω εύκολα

(β) μερικές φορές δυσκολεύομαι,

(γ)

11.Νιώθω ότι δεν με αγαπάει κανένας, (UCLA 12)
(α) πολύ συχνά,

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ

12.Θέλω να είμαι με άλλα παιδιά*, (UCLA 6)
(α) πολύ συχνά,
άλλα παιδιά

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε θέλω να είμαι με

13.Είμαι κακός σε ότι κάνω,
(α) πολλές φορές,
σε αυτά που κάνω

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν είμαι κακός

14.Κάνω αυτά που μου λένε*,
(α) πολύ συχνά,
που μου λένε

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν κάνω αυτά

15.Μαλώνω με τα άλλα παιδιά, (UCLA 20)
(α) πολύ συχνά,

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε μαλώνω

16.Φταίω,
(α) τις περισσότερες φορές,

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε φταίω

17.Για να κάνω τα μαθήματα μου, (UCLA 18)
(α) πολλές φορές δυσκολεύομαι,
δε δυσκολεύομαι

(β) μερικές φορές δυσκολεύομαι,

(γ) ποτέ

18.Αισθάνομαι πως θέλω να κλάψω,
(α) πολλές φορές,
θέλω να κλάψω

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν αισθάνομαι πως

19.Είμαι λυπημένος-η,
(α) πολλές φορές,
είμαι λυπημένος-η

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν

20.Με ενοχλούν διάφορα πράγματα,
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(α) πολύ συχνά,
τίποτα

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δε με ενοχλεί

21.Μισώ τον εαυτό μου,
(α) πολλές φορές,
τον εαυτό μου

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν σιχαίνομαι

22.Τα βράδια έχω αϋπνίες (δε μπορώ να κοιμηθώ),
(α) πολλές φορές,
αϋπνίες

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν έχω

23.Τα πράγματα πάνε καλά για μένα*,
(α) τις περισσότερες φορές,

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν πάνε καλά

24.Είμαι κουρασμένος-η,
(α) πολλές φορές,
είμαι κουρασμένος

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν

25.Πιστεύω πως κάτι κακό θα μου συμβεί,
(α) πολλές φορές,
πιστεύω

(β) μερικές φορές,

(γ) ποτέ δεν το

26.Δεν έχω όρεξη για φαγητό,
(α) πολλές φορές,
όρεξη

(β) μερικές φορές,

(γ) πάντοτε έχω
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