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Περίληψη

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που απα-
σχολεί την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς προσλαμβάνει 
αυξητική τάση. Τόσο οι μαθητές που βιώνουν εκφο-
βισμό όσο και αυτοί που τον ασκούν φαίνεται να 
επηρεάζονται αρνητικά. Γι’ αυτό, σκοπός της παρού-
σας έρευνας ήταν να αποτυπώσει από τη σκοπιά των 
εκπαιδευτικών τα χαρακτηριστικά των θυτών, την ψυχική κατάσταση των θυμάτων, 
καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την όλη κατάσταση. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας, από τις απαντήσεις 141 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, έδειξαν ότι οι θύτες διακρίνονται από αρνητικά χαρακτηριστικά και 
ότι τα θύματα βιώνουν επίσης αρνητικά συναισθήματα. Ως καθοριστικοί παράγοντες 
θεωρηθήκαν οι οικογενειακοί και οι κοινωνικοί, αλλά και η συμπεριφορά του μαθη-
τή. Από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη για την ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
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Abstract

School bullying is a phenomenon that preoccupies 
the educational and academic community, especially 
in recent years, as it has been on the rise. Both 
students who experience bullying and those who 
practice it seem to be negatively affected. For this 
reason, the aim of this study was to examine the 
teachers’ point of view about the characteristics 
of the perpetrators, the mental state of the victims as well as the factors that 
affect the whole situation. The results of the research, from the answers of 
141 primary and secondary school teachers, showed that the perpetrators are 
distinguished by negative characteristics and that the victims also experience 
negative emotions. Family and social factors as well as student behavior were 
considered to be determinants. This research highlights the need to raise 
awareness and educate teachers about the phenomenon of school bullying.

1. Εισαγωγή

Ο σχολικός εκφοβισμός, η σκόπιμη και συνειδητή επιθυμία να βλάψουμε τον 
άλλον και να τον υποβάλουμε σε κατάσταση πίεσης (Τatum & Tatum, 1992), 
παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και 
παγκοσμίως. Περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις και μορφές: σωματικός, λεκτι-
κός, ψυχολογικός, κοινωνικός, σεξουαλικός, ηλεκτρονικός, ρατσιστικός, έμφυλος, 
άμεσος, έμμεσος (Σαπουνά, 2010). Χαρακτηρίζεται από επανάληψη αρνητικών 
ενεργειών, ασύμμετρη σχέση δύναμης μεταξύ θύματος και θύτη και σκοπιμότη-
τα. Επιπλέον, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οικογενειακούς, κοινωνικούς, 
σχολικούς, καθώς και από τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (Τρίγκα, 2015). 

Ο σχολικός εκφοβισμός θεωρείται η βασική αιτία που προκαλεί προσωπική 
οδύνη και βλάπτει την υγεία του θύματος. Όταν είναι διαρκής, θεωρείται επιζή-
μιος για την ψυχική υγεία και την ευεξία των ευάλωτων ατόμων (Rigby, 2002). 
H θυματοποίηση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη δημιουργία συναισθη-
μάτων φόβου και την πρόκληση παιδοψυχιατρικών συνεπειών, όπως αγχώδεις 
διαταραχές, μετατραυματική διαταραχή του στρες, κατάθλιψη και αυτοκτονικό 
ιδεασμό (Τρίγκα, 2015).

Τα παιδιά που θυματοποιούνται είναι περισσότερο αγχωτικά, ανασφαλή, επι-
φυλακτικά, ήσυχα και ευαίσθητα, με αρνητική στάση απέναντι στη βία. Δεν είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλή, έχουν λίγους φίλους, δεν τα προσκαλούν σε πάρτι, επιλέγο-
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νται τελευταία στην ομάδα, είναι απομονωμένα και μερικές φορές περιφρονημένα 
(Olweus, 1993, όπως αναφέρεται στην Τρίγκα, 2015). 

Μπορεί να κάθονται μόνα τους στα διαλείμματα ή μαζί με τους εκπαιδευτικούς 
τους. Δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, είναι 
σωματικά και φυσικά πιο αδύναμα, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό στην κλίμακα 
νεύρωσης και εσωστρέφειας (Αρτινοπούλου, 2010). Η διαχρονική μελέτη των 
Ttofi et al. (2011) παρείχε στοιχεία σχετικά με τη συσχέτιση της θυματοποίησης 
στην εφηβεία με τα καταθλιπτικά συμπτώματα στην ενηλικίωση, κυρίως μεταξύ 
των γυναικών. Σύμφωνα με τους Schiltz & Houbre (2006), τα θύματα εκφοβισμού 
εκδηλώνουν υψηλά επίπεδα μετατραυματικού στρες. Τα στοιχεία από διακρατι-
κή μελέτη συνολικά 113.200 μαθητών από 25 χώρες με μέσο όρο ηλικίας 11,5, 
13,5 και 15,5 ετών υποδηλώνουν τον επιπολασμό των εξωτερικών συμπτωμά-
των, όπως επιθετική συμπεριφορά και γενικότερα προβλήματα συμπεριφοράς.

Από την άλλη, οι θύτες, όπως αναφέρει η Αρτέμη (2014), τις περισσότερες 
φορές είναι αγόρια που δρουν μόνα τους ή σε ομάδες, είναι επιθετικά ακόμη και 
με τους μεγαλύτερους, στερούνται της ικανότητας ελέγχου του θυμού τους, τους 
αρέσει να εξουσιάζουν και να έχουν γύρω τους άτομα που τους φοβούνται. Δεν 
σημειώνουν καλές επιδόσεις στο σχολείο, πιθανότατα να έχουν υπάρξει και τα 
ίδια θύματα, είναι άτομα που αρέσκονται να γίνεται «πάντα το δικό τους» (Τρί-
γκα, 2015). Παραβαίνουν συχνά τους σχολικούς κανόνες, κάνουν διαρκώς φασα-
ρία μέσα στην τάξη και μιλούν άσχημα στους συμμαθητές τους (Αρτέμη, 2014). 
Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν τη διαπίστωση ότι τα άτομα που εκφοβί-
ζουν άλλους έχουν αντιφατικές ιδιότητες. Μελέτες παρουσιάζουν ότι τα περισ-
σότερα παιδιά και νέοι που εκφοβίζουν τους άλλους ασκούν σημαντική εξουσία 
στο δίκτυό τους και ότι οι δράστες υψηλής παραβατικότητας τείνουν να γίνονται 
δεκτοί από τους συμμαθητές τους ως δημοφιλείς, κοινωνικά καταρτισμένοι και 
ηγέτες (de Bruyn et al., 2010· Peeters et al., 2010). Οι εκφοβιστές «υψηλής κοι-
νωνικής θέσης» έχει βρεθεί επίσης ότι κατατάσσονται σε υψηλά επίπεδα απο-
δοχής από τους συμμαθητές τους, όσον αφορά τα στοιχεία προσωπικότητας και 
τις ικανότητές τους, εμφάνιση ή αθλητικές επιδόσεις (Farmer et al., 2003). Παρ’ 
όλη τη δημοτικότητά τους, η μελέτη κοόρτης του Wolke και των συνεργατών του 
(2013) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή με οποιονδήποτε ρόλο στην 
εκφοβιστική συμπεριφορά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχωσι-
κών εμπειριών στην εφηβεία.

Ωστόσο, η ερμηνεία του φαινομένου αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό πρό-
βλημα, καθώς η αιτιολογία του αποδίδεται στη δυναμική αλληλεπίδραση πολλών 
παραγόντων. Οι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωση του σχο-
λικού εκφοβισμού είναι η οικογένεια, η επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος, η 
επιρροή του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (Bronfenbrenner, 1994), καθώς και 
τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (Rigby, 2002). Παρατηρείται ένα αιτιο-
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λογικό πλέγμα που τροφοδοτεί τον σχολικό εκφοβισμό, με το σχολείο να είναι 
ένας παράγοντας που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πλέγμα. 

Γι’ αυτό, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αποτυπώσει από τη σκοπιά των εκπαι-
δευτικών τα χαρακτηριστικά των θυτών, την ψυχική κατάσταση των θυμάτων 
σχολικού εκφοβισμού, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την όλη 
κατάσταση.

2. Μεθοδολογία έρευνας

Κατά το τέταρτο εξάμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκε μια πρωτογενής ποσοτική 
έρευνα, περιγραφική και συσχέτισης, με χρήση ερωτηματολογίου, καθώς ο αριθμός 
του δείγματος ήταν μεγάλος. Αποτελούνταν από 141 εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης, στην πλειοψηφία τους 
γυναίκες ηλικίας έως 40 ετών, που είχαν μέχρι 10 έτη προϋπηρεσίας. Το προς 
συμπλήρωση ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε για την παρούσα έρευνα βάσει 
των ερευνών των Βεργίδης κ.ά. (2014)· Χριστακοπούλου και Αλεξανδρόπουλου 
(2019)· Sapouna (2008) και Flannery et al. (2004), από τους οποίους ζητήθη-
καν και δόθηκαν οι άδειες για τη χρήση των ερωτηματολογίων και τηρήθηκαν 
οι αρχές δεοντολογίας για τα υποκείμενα της έρευνας.

3. Αποτελέσματα

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά των θυτών εμφάνισαν υψηλή αξιοπιστία (a = 0,854), 
βαθμολογήθηκαν υψηλά (ΜΟ = 3,75 ± 0,72), με άρνηση της υπόθεσης της κανο-
νικότητας (p = 0,023). Αναφέρθηκε κυρίως ότι οι θύτες είναι επιθετικοί (ΜΟ = 
4,10 ± 0,87), έχουν έντονα προβλήματα συμπεριφοράς (ΜΟ = 4,00 ± 1,02), είναι 
παρορμητικοί (ΜΟ = 3,96 ± 0,94), δεν έχουν αίσθηση προσωπικής ευθύνης (ΜΟ 
= 3,76 ± 1,10), είναι υπερδραστήριοι (ΜΟ = 3,69 ± 1,01), δεν νιώθουν ντροπή 
(ΜΟ = 3,69 ± 1,00) και είναι σκληροί (ΜΟ = 3,64 ± 1,04).

Τα αρνητικά συναισθήματα των θυμάτων εμφάνισαν υψηλή αξιοπιστία (a = 
0,924), βαθμολογήθηκαν υψηλά (ΜΟ = 4,25 ± 0,77), με άρνηση της υπόθεσης της 
κανονικότητας (p < 0,001). Αναφέρθηκε ότι οι μαθητές που δέχθηκαν σχολική 
βία αισθάνονται φόβο (ΜΟ = 4,35 ± 0,84), αισθάνονται ανυπεράσπιστοι (ΜΟ = 
4,27 ± 1,01), ανασφάλεια (ΜΟ = 4,21 ± 1,00), αποθάρρυνση (ΜΟ = 4,20 ± 0,86), 
λύπη (ΜΟ = 4,16 ± 0,90), μοναξιά (ΜΟ = 4,13 ± 1,00), θυμό (ΜΟ = 4,11 ± 0,98), 
ντροπή (ΜΟ = 4,05 ± 1,08) και απελπισία (ΜΟ = 3,86 ± 1,09).
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά θυτών και συναισθήματα θυμάτων μαθητών
Προτάσεις ΜΟ ΤΑ Cronbach Alpha Shapiro Wilk

Αρνητικά χαρακτηριστικά θυτών 3,75 0,72 0,854 0,023
Eίναι επιθετικοί 4,10 0,87
Έχουν έντονα προβλήματα συμπεριφοράς 4,00 1,02
Eίναι παρορμητικοί 3,96 0,94
Δεν έχουν αίσθηση προσωπικής ευθύνης 3,76 1,10
Είναι υπερδραστήριοι 3,69 1,01
Δεν νιώθουν ντροπή 3,69 1,00
Είναι σκληροί 3,64 1,04
Αρνητικά συναισθήματα θυμάτων 4,15 0,77 0,924 < 0,001
Αισθάνονται φόβο 4,35 0,84
Αισθάνονται ανυπεράσπιστοι 4,27 1,01
Αισθάνονται ανασφάλεια 4,21 1,00
Αισθάνονται αποθάρρυνση 4,20 0,86
Αισθάνονται λύπη 4,16 0,90
Αισθάνονται μοναξιά 4,13 1,00
Αισθάνονται θυμό 4,11 0,98
Αισθάνονται ντροπή 4,05 1,08
Αισθάνονται απελπισία 3,86 1,09

Μελετώντας τους παράγοντες της σχολικής βίας, προέκυψε ότι τα «Αρνητικά 
χαρακτηριστικά θυτών» συσχετίστηκαν θετικά με «Συχνότητα μορφών σχολικής 
βίας» (r = 0,184, p < 0,05), «Οικογενειακούς παράγοντες» (rho = 0,176, p < 0,05), 
«Κοινωνικούς παράγοντες» (r = 0,216, p < 0,05), «Παράγοντες συμπεριφοράς 
μαθητή» (rho = 0,231, p < 0,01) και «Στρατηγικές αντιμετώπισης» (rho = 0,245, 
p < 0,01). Η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε στατιστικά σημαντική 
επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στα «Αρνητικά χαρακτηριστικά θυτών» 
(F(5,134) = 3,965, p = 0,002), με μικρό βαθμό προσαρμογής (AdjR2 = 0,096). Στα-
τιστικά σημαντική θεωρήθηκε η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής «Στρα-
τηγικές αντιμετώπισης» (Βeta = 0,217, p = 0,010).

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά μαθητών που είναι θύτες σχολικού εκφοβισμού 
φάνηκε να γίνονται εντονότερα, εξαιτίας της παρατηρούμενης συχνότητας των 
διαφόρων μορφών σχολικής βίας, αλλά και των οικογενειακών και κοινωνικών 
παραγόντων. Επιπλέον, τα αρνητικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται και από τους 
παράγοντες συμπεριφοράς μαθητή. 

Μελετώντας τους παράγοντες της σχολικής βίας, προέκυψε ότι τα «Αρνητικά 
συναισθήματα θυμάτων» συσχετίστηκαν θετικά με «Οικογενειακούς παράγο-
ντες» (rho = 0,174, p < 0,05), «Κοινωνικούς παράγοντες» (rho = 0,243, p < 0,01), 
«Παράγοντες συμπεριφοράς μαθητή» (rho = 0,191, p < 0,05) και «Αναγκαιό-
τητα κατάρτισης εκπαιδευτικών για την πρόληψη» (rho = 0,322, p < 0,01). Η 
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πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση των 
ανεξάρτητων μεταβλητών στα «Αρνητικά συναισθήματα θυμάτων» (F(4,136) = 
8,892, p < 0,001), με μέτριο βαθμό προσαρμογής (AdjR2 = 0,184). Στατιστικά 
σημαντική θεωρήθηκε η επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής «Αναγκαιό-
τητα κατάρτισης εκπαιδευτικών για την πρόληψη» (Βeta = 0,264, p < 0,001).

Τα αρνητικά συναισθήματα μαθητών που είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού 
παρατηρήθηκε πως εντείνονται από οικογενειακούς και περισσότερο από κοι-
νωνικούς παράγοντες, αλλά και από εκείνους που αφορούν τη συμπεριφορά του 
μαθητή. Επίσης, έντονη επιρροή στην αρνητική ψυχική κατάσταση των θυμάτων 
φάνηκε να ασκεί και η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την πρόληψη 
τέτοιων φαινομένων. Ο συγκεκριμένος παράγοντας θεωρήθηκε ο πιο σημαντικός 
για την αρνητική ψυχολογία των θυμάτων.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα πολλαπλής ανάλυσης παλινδρόμησης

Μοντέλα

Αρνητικά χαρακτηριστικά θυτών Β t p AdjR2 F (5,134) p-model

Σταθερά 1,912 4,431 < 0,001 0,096 3,965 0,002

Συχνότητα μορφών σχολικής βίας 0,145 1,537 0,127

Οικογενειακοί παράγοντες 0,009 0,095 0,924

Κοινωνικοί παράγοντες 0,074 0,761 0,448

Παράγοντες συμπεριφοράς μαθητή 0,085 0,880 0,380

Στρατηγικές αντιμετώπισης 0,225 2,615 0,010

Αρνητικά συναισθήματα θυμάτων Β t p AdjR2 F (4,136) p-model

Σταθερά 2,158 6,224 < 0,001 0,184 8,892 < 0,001

Οικογενειακοί παράγοντες 0,117 1,208 0,229
Κοινωνικοί παράγοντες 0,066 0,643 0,521
Παράγοντες συμπεριφοράς μαθητή 0,070 0,706 0,481
Αναγκαιότητα κατάρτισης εκπαιδευτικών 
για την πρόληψη

0,264 3,782 < 0,001

Μελετώντας άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τα «Αρνητικά χαρακτηριστικά 
θυτών», προέκυψε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «Εμπλοκή φύλων» 
(Η(2) = 9,406, p = 0,009), «Θύματα σχολικής βίας» (Η(3) = 10,507, p = 0,015), «Δια-
φορετικές αξίες μαθητών με βίαιη συμπεριφορά» (Η(3) = 9,310, p = 0,025), «Σπου-
δές για διδακτορικό δίπλωμα» (Η(1) = 5,352, p = 0,021), «Παρατήρηση κοινωνικής 
βίας» (rho = 0,212, p < 0,05), «Παρατήρηση σεξουαλικής βίας», (rho = 0,226, p < 
0,01), «Παρατήρηση κλοπών-καταστροφή αντικειμένων» (rho = 0,186, p < 0,05).

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά θυτών βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από τους 
συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι στο φαινόμενο της σχολικής βίας εμπλέκονται 
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τα αγόρια (ΜΒ = 78,71), μαθητές με μέτρια επίδοση (ΜΒ = 109,72), μαθητές με 
διαφορετικές αξίες (ΜΒ = 84,87) από ό,τι από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 
σπουδές για διδακτορικό δίπλωμα (ΜΒ = 71,45) και από τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν παρατηρήσει συχνότερα κοινωνική βία, σεξουαλική βία και κλοπή-
καταστροφή αντικειμένων.

Πίνακας 3. Αρνητικά χαρακτηριστικά θυτών
Μεταβλητή Κατηγορίες Ν ΜΒ df Η p

Εμπλοκή φύλων Αγόρια
Κορίτσια

Και τα δύο φύλα

78
2

61

78,71
1,00

61,15

2 9,406 0,009

Θύματα σχολικής βίας Μαθητές με υψηλή επίδοση
Μαθητές με μέτρια επίδοση

Μαθητές με χαμηλή επίδοση
Μαθητές ανεξαρτήτως επίδοσης

12
9

13
106

79,96
109,72
60,88
67,28

3 10,507 0,015

Διαφορετικές αξίες μαθητών  
με βίαιη συμπεριφορά

Όχι
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Ίσως
Ναι

21
20
56
43

55,67
70,85
64,90
84,87

3 9,310 0,025

Σπουδές για διδακτορικό  
δίπλωμα

Όχι
Ναι

138
2

71,45
4,75

1 5,352 0,021

Μεταβλητή Συσχέτιση Spearman p-value
Παρατήρηση κοινωνικής βίας 0,212 < 0,05
Παρατήρηση σεξουαλικής βίας 0,226 < 0,01
Παρατήρηση κλοπών-καταστροφή  
αντικειμένων

0,186 < 0,05

Μελετώντας άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τα «Αρνητικά συναισθήματα 
θυμάτων», προέκυψε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα «Εμπλοκή 
φύλων» (Η(2) = 6,216, p = 0,045), «Παρατήρηση κοινωνικής βίας» (rho = 0,169, 
p < 0,05), «Ευθύνη εκπαιδευτικών για την πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας» 
(rho = 0,194, p < 0,05), «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση σχο-
λικής βίας» (rho = 0,332, p < 0,01) και «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την πρό-
ληψη φαινομένων σχολικής βίας» (rho = 0,306, p < 0,01).

Τα αρνητικά συναισθήματα θυμάτων υποστηρίχθηκαν περισσότερο από τους 
συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι στο φαινόμενο της σχολικής βίας εμπλέκο-
νται περισσότερο τα αγόρια (ΜΒ = 73,62), από τους εκπαιδευτικούς που έχουν 
παρατηρήσει περισσότερο την κοινωνική βία, από αυτούς που πιστεύουν περισ-
σότερο ότι υπάρχει ευθύνη των εκπαιδευτικών για την πρόληψή της, καθώς 
επίσης και από τους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της 
σχολικής βίας.
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Πίνακας 4. Αρνητικά συναισθήματα θυμάτων
Μεταβλητή Κατηγορίες Ν ΜΒ df Η p

Εμπλοκή φύλων
Αγόρια

Κορίτσια
Και τα δύο φύλα

78
2

61

73,62
1,50

69,93
2 6,216 0,045

Μεταβλητή Συσχέτιση Spearman p-value
Παρατήρηση κοινωνικής βίας 0,169 < 0,05
Ευθύνη εκπαιδευτικών για  
την πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας

0,194 < 0,05

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για  
την αντιμετώπιση σχολικής βίας

0,332 < 0,01

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για  
την πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας

0,306 < 0,01

4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αποτυπώσει από τη σκοπιά των εκπαι-
δευτικών τα χαρακτηριστικά των θυτών, την ψυχική κατάσταση των θυμά-
των σχολικού εκφοβισμού, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
όλη κατάσταση. Βρέθηκε ότι οι μαθητές που προκάλεσαν σχολική βία είναι 
επιθετικοί, έχουν έντονα προβλήματα συμπεριφοράς, είναι παρορμητικοί, 
δεν έχουν αίσθηση προσωπικής ευθύνης, είναι υπερδραστήριοι, δεν νιώθουν 
ντροπή και είναι σκληροί. Επίσης, τα θύματα αισθάνονται ιδιαίτερα φόβο, 
ανασφάλεια, αποθάρρυνση, λύπη, μοναξιά, θυμό, ντροπή, απελπισία και ότι 
είναι ανυπεράσπιστα.

Όσον αφορά τα αρνητικά συναισθήματα μαθητών που είναι θύματα σχολικού 
εκφοβισμού, παρατηρήθηκε πως αυτά εντείνονται από οικογενειακούς και περισ-
σότερο από κοινωνικούς παράγοντες, αλλά και από εκείνους που αφορούν τη 
συμπεριφορά του μαθητή. Συγκεκριμένα, κατά την άποψη των συμμετεχόντων, 
οι οικογενειακοί παράγοντες συμβάλλουν αρκετά. Η αδιαφορία των γονέων και η 
έλλειψη επίβλεψης συμβάλλουν σε φαινόμενα σχολικής βίας, ομοίως και η ενδο-
οικογενειακή βία και οι κακές σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ή ανάμεσα 
μόνο σε γονείς. Το εν λόγω συμπέρασμα συγκλίνει με την έρευνα των Georgiou 
& Stavrinides (2013), ότι η βία από συνομηλίκους συνδέεται με την αδύναμη 
γονική εποπτεία και την ανεπαρκή συμμετοχή στις δραστηριότητες του παιδιού. 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι γονείς που δίνουν προσοχή στα παιδιά τους, τα 
παρακολουθούν και τα επιβραβεύουν για τα επιτεύγματά τους, κάνουν βήματα 
καθοριστικής σημασίας για τη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς, τόσο εντός 
όσο και εκτός της οικογένειας.
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Οι κοινωνικοί παράγοντες θεωρήθηκε ότι έχουν μέτρια συμβολή. Συμφωνία 
υπήρξε ως προς την άποψη ότι η παρέα με συνομηλίκους που έχουν αντικοινω-
νική συμπεριφορά συμβάλλει ιδιαίτερα στη συμμετοχή σε φαινόμενα σχολικού 
εκφοβισμού. Όμοια εικόνα παρατηρήθηκε και για τη συμπεριφορά μαθητή, καθώς 
οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν μέτρια τη συμβολή αυτού του παράγοντα. Σημαντικό 
συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν τις στρα-
τηγικές αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού είναι και αυτοί που εντοπίζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τα αρνητικά χαρακτηριστικά του θύτη. Αναφέρθηκε ωστόσο 
ότι η αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο μάλλον συμβάλλει σε φαινόμενα σχο-
λικού εκφοβισμού. Ομοίως, σύμφωνα τους Staff & Kreager (2008), οι θύτες του 
σχολικού εκφοβισμού αναφέρονται ως άτομα με τάση στη βίαιη και παραβατι-
κή συμπεριφορά, που προσπαθούν να επιβάλουν κάποια μορφή εξουσίας στους 
γύρω τους, αντιμετωπίζουν συχνά οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα και δεν 
θεωρούν το σχολείο ως μέσο άντλησης μελλοντικών ευκαιριών. Επίσης, έντονη 
επιρροή στην αρνητική ψυχική κατάσταση των θυμάτων φάνηκε να ασκεί και η 
έλλειψη κατάρτισης εκπαιδευτικών για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Σχε-
τικά με την αναγκαιότητα και την ευθύνη κατάρτισης των εκπαιδευτικών, υπήρξε 
σαφής συμφωνία ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση για να 
προλαμβάνουν, αλλά και να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικής βίας, πόρισμα 
που συγκλίνει με τον Θάνο (2012), ο οποίος τονίζει ότι είναι αναγκαία η κατάλ-
ληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να είναι ικανοί στον χειρισμό 
των παραβατικών συμπεριφορών.

Από τα προαναφερόμενα αναδύεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης και επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια κατά του σχο-
λικού εκφοβισμού μέσω βιωματικών προγραμμάτων, καθώς ο ρόλος τους στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου είναι καθοριστικός και καταλυτικός. Και τούτο διότι 
οφείλουν να βρίσκονται κοντά στους μαθητές, να επικοινωνούν μαζί τους και να 
αντιλαμβάνονται άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Συγχρόνως, 
οφείλουν να αναγνωρίσουν, να αποδεχθούν το πρόβλημα και να βοηθήσουν τα 
παιδιά, θύματα και θύτες. Για την επίτευξη αυτού, είναι απαραίτητη η σχετική 
ευαισθητοποίηση και επιμόρφωσή τους. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχύσουν τις 
γνώσεις τους, θα αναστοχαστούν σχετικά με το τι συμβαίνει, θα αναδομήσουν 
πιθανόν τις αντιλήψεις και τις στάσεις τους απέναντι στο φαινόμενο της σχολικής 
βίας, και με τον τρόπο αυτό θα το κάνουν ορατό (Μωυσίδου και Βεργίδης, 2014). 
Τα αποτελέσματα των ερευνών επιβεβαιώνουν τη σημασία της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και της απόκτησης κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων τόσο 
για τον περιορισμό της βίας όσο και για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των 
θυμάτων, καθώς και για τη μετάδοση αξιών κατά των διακρίσεων (Hall, 2017).

Η παρούσα έρευνα εστίασε στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
που προέρχονται από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, με την 
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πλειοψηφία των συμμετεχόντων να ήταν γυναίκες ηλικίας έως 40 ετών και να 
μην έχει γίνει διαχωρισμός σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Προτείνεται μελλοντική έρευνα με μεγαλύτερη ισορροπία ως προς 
το φύλο και την ηλικία, αλλά και με διαχωρισμό των εκπαιδευτικών σε αυτούς 
που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, με βάση τους εκπαιδευτι-
κούς της έρευνας, ο σχολικός εκφοβισμός επιδρά αρνητικά στους εμπλεκόμενους 
μαθητές, γι’ αυτό η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεω-
ρείται καθοριστικής σημασίας.
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