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"Το έργο αυτό (αριθμός έργου: 2018-1-RO01-KA202-049149) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.” 
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Ανάλυση πρόσφατων επιστημονικών ερευνών 
σχετικά με τη βία και την πρόληψη της βιάς 

 

 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια επισκόπηση του φαινομένου της βίας στα σχολεία και 

την πρόληψή της. 

Σχεδόν καθόλου μελέτες δεν παρείχαν εκτιμήσεις για την επικράτηση σε συγκεκριμένες 

ηλικιακές και ειδικές για το φύλο περιόδους για σωματική και ψυχολογική βία στα σχολεία. 

Εκτός του σπιτιού, τα σχολεία είναι ίσως τα πιο σημαντικά μέρη για τη γενική ανάπτυξη των 

παιδιών και των νέων. Τα σχολεία προωθούν την κοινωνική συναισθηματική ευεξία και τη γνωστική 

ανάπτυξη που είναι απαραίτητη για την επιτυχία σε όλη τη ζωή. Τα σχολεία παρέχουν επίσης 

ευκαιρίες για κοινωνική κινητικότητα και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία 

(Labaree, 1997). Η ασφάλεια στο σχολείο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό και τους 

φοιτητές να συνεργαστούν για την επίτευξη ακαδημαϊκών ορόσημων και την ανάπτυξη κοινωνικών 

και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Πράγματι, η ασφάλεια των σχολείων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για το προσωπικό και τους μαθητές να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Μεγάλη εστίαση του προσωπικού του σχολείου είναι στη συνέχεια η προώθηση της ασφάλειας και 

η πρόληψη της σχολικής βίας(Berkowitz, De Pedro, Couture, & Benbenishty, 2014; Cawood, 2013; 

Dupper, 2010; Gilreath, Astor, Estrada, Benbenishty, and Unger, 2014; Goodemann, Zammitt, & 

Hagerdorn, 2012; Johnson, Burke, & Gielen, 2012; Pitner, Astor, & Benbenishty, 2015; Pitner, 

Marachi, Astor, & Benbenishty, 2015). 

Το προσωπικό του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των διοικητικών 

υπαλλήλων, των συμβούλων και των κοινωνικών λειτουργών, μπορεί να συνεργαστεί για τη χάραξη 

και εφαρμογή πολιτικών, παρεμβάσεων και διαδικασιών που καθιστούν ασφαλέστερα τα σχολεία. 

Ως εκ τούτου, το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει τα τρέχοντα εμπειρικά και θεωρητικά 

ζητήματα που σχετίζονται με τη σχολική βία. και τα αποτελεσματικά διαθέσιμα προγράμματα για την 

πρόληψη της σχολικής βίας. Η βία κατά των παιδιών περιλαμβάνει όλες τις μορφές βίας κατά 

ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, είτε διαπράττονται από γονείς ή άλλους φροντιστές, 

συναδέλφους, συνεργάτες, εκπαιδευτικούς ή άγνωστους. Ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση στα 

σχολεία είναι πιο συχνές μορφές σχολικής βίας. Καθορισμένος ως η επανειλημμένη πνευματική ή 

σωματική καταπίεση ενός λιγότερο ισχυρού ατόμου από ένα ισχυρότερο πρόσωπο (Ttofi & 

Farrington, 2011), ο εκφοβισμός έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αρνητικές 

επιπτώσεις στους σπουδαστές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Η εκτεταμένη βιβλιογραφία 

υποδηλώνει ότι, εκτός από τον προφανή και άμεσο πόνο και τον πόνο που συνοδεύει τον 
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εκφοβισμό, τα θύματα μπορεί να έχουν ψυχολογικά, συμπεριφορικά και σωματικά αποτελέσματα. 

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολίες στον ύπνο, κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία, χρήση ουσιών, 

κατάθλιψη, μοναξιά, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοκτονικό ιδεασμό, μειωμένες ακαδημαϊκές 

επιδόσεις και παρακολούθηση στο σχολείο (Espelage & Swearer 2003, Schneider, O'Donnell, 

Stueve, & Coulter, 2012). Η σχέση με την κατάθλιψη μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς 

ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα κατάθλιψης πολύ καιρό μετά την αποχώρηση 

από το σχολείο (έως και 36 χρόνια αργότερα) ήταν πολύ υψηλότερη για τα παιδιά που είχαν 

εκφοβιστεί στο σχολείο σε σύγκριση με εκείνα που δεν ήταν (Ttofi, Farrington, Losel & Loeber, 

2011). αυτό το φαινόμενο είναι πιθανό να συμβεί ακόμα και πριν οι μαθητές εγκαταλείψουν το 

σχολείο, καθώς οι φοιτητές που έχουν εκφοβισθεί είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν 

από κατάθλιψη ακόμα και μετά τον έλεγχο άλλων παραγόντων κινδύνου. Η Cyberbulling έχει εξίσου 

αρνητικά αποτελέσματα και τα θύματα αυτών των αλληλεπιδράσεων έχουν πολλαπλά αρνητικά 

αποτελέσματα (Cassidy, Faucher, & Jackson, 2013) 

Πρόκειται για ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικό θέμα. Πολύ 

λίγες μελέτες έχουν δώσει φυσική βία στο σχολείο, αλλά μπορεί να έχουν φυσικό αντίκτυπο, 

προκαλώντας ψυχολογικό στρες, μόνιμη σωματική αναπηρία και μακροχρόνια σωματική ή ψυχική 

υγεία. Τα παιδιά που έχουν βιώσει οποιοδήποτε είδος βίας στο σχολείο μπορεί να αναπτύξουν 

διαταραχές συνηθισμένης προσκόλλησης, μέτρια σωματική αδράνεια, υπέρβαρα ή παχυσαρκία, 

διαβήτη, συνήθειες καπνίσματος, βαριά χρήση αλκοόλ, κακή αυτοαξιολόγηση υγείας, καρκίνο, 

καρδιακές παθήσεις και αναπνευστικές παθήσεις και άλλα αρνητικά αποτελέσματα . 

Οι έξι κύριοι τύποι διαπροσωπικής βίας που συμβαίνουν σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης 

παιδιών. 

1. Κακομεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης της βίαιης τιμωρίας): σωματική, σεξουαλική και 

ψυχολογική / συναισθηματική βία. 

2. Εκφοβισμός (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εκφοβισμού). 

3. Βία των νέων: επικεντρωμένη στα παιδιά και τους νέους ενήλικες ηλικίας μεταξύ 10 και 29 ετών, 

εμφανίζεται συχνότερα στην κοινότητα μεταξύ γνωστών και ξένων. 

4. Βία ενδοοικογενειακής βίας (ή ενδοοικογενειακή βία): φυσική, σεξουαλική και συναισθηματική βία 

από συνεργάτη ή πρώην σύντροφο. 

5. Σεξουαλική βία: η σεξουαλική επαφή που καταλήγει ή επιχειρείται, δεν χορηγείται, και πράξεις 

σεξουαλικού χαρακτήρα που δεν αφορούν επαφή. 

6. Συναισθηματική ή ψυχολογική βία: περιορισμός κινήσεων παιδιού, δυσφήμηση, γελοιοποίηση, 

απειλές και εκφοβισμός, διάκριση, απόρριψη και άλλες μη φυσικές μορφές εχθρικής θεραπείας. 

Η Plan International εκτιμά ότι τουλάχιστον 246 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια υποφέρουν 

από τη σχολική βία κάθε χρόνο. 
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Η βία στα σχολεία είναι μια από τις πιο ορατές μορφές βίας κατά των παιδιών: περιλαμβάνει 

τη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία και τον εκφοβισμό, οι οποίες συνδέονται με αιτίες όπως 

το φύλο και τα κοινωνικά πρότυπα και τους ευρύτερους διαρθρωτικούς και συμφραζόμενους 

παράγοντες όπως η εισοδηματική ανισότητα, περιθωριοποίηση και συγκρούσεις. 

Η βία μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφή σωματικής επιθετικότητας με σκοπό να βλάψει 

(σωματική τιμωρία και σωματική εκφοβισμός) από ενήλικες και άλλα παιδιά. Η σωματική τιμωρία 

είναι κάθε τιμωρία στην οποία χρησιμοποιείται σωματική δύναμη και η οποία προορίζεται να 

προκαλέσει έναν ορισμένο βαθμό πόνου ή ενόχλησης. χρησιμοποιείται συχνά για να τιμωρήσει τις 

κακές ακαδημαϊκές επιδόσεις ή να διορθώσει τη λανθασμένη συμπεριφορά. Η ψυχολογική βία 

περιλαμβάνει λεκτική και συναισθηματική κακοποίηση: απομόνωση, απόρριψη, αγνοία, προσβολές, 

εξαπλώνεται ψέματα, συνθέτουν ψέματα, καλούν το όνομα, γελοιοποιούν, ταπεινάζουν και 

απειλούν. 

Οι ψυχολογικές τιμωρίες δεν είναι φυσικές, αλλά εξευτελίζουν, δυσφημούν, 

αποδιοπομπαίνουν, απειλούν, φοβίζουν ή γελοιοποιούν ένα παιδί ή έναν έφηβο. Η σεξουαλική βία 

περιλαμβάνει σεξουαλικό εκφοβισμό, σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητη συγκίνηση, 

σεξουαλική εξαναγκασμό και βιασμό και επηρεάζει τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια. Η βία στα 

σχολεία δημιουργεί αβεβαιότητα και φόβο, γεγονός που βλάπτει το γενικό σχολικό κλίμα και 

παραβιάζει το δικαίωμα των μαθητών να μαθαίνουν σε ένα ασφαλές και δυσάρεστο περιβάλλον. 

Τα σχολεία δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο των τόπων μάθησης και κοινωνικοποίησης εάν 

τα παιδιά δεν βρίσκονται σε περιβάλλον χωρίς βία. Ενώ τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στη 

φροντίδα των ενηλίκων στα σχολεία και σε άλλους χώρους μάθησης από οπουδήποτε αλλού έξω 

από τα σπίτια τους. λόγω της βίας που συμβαίνει στο σχολείο, θα πρέπει να διερευνηθούν τα 

φυσικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτό. 

Η βία στο σχολείο μπορεί να έχει σωματική επίδραση και μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικό 

στρες, μόνιμη σωματική αναπηρία και μακροχρόνια σωματική ή ψυχική υγεία. Οι φυσικές 

επιπτώσεις είναι πιο εμφανείς και μπορεί να περιλαμβάνουν ελαφρούς ή σοβαρούς τραυματισμούς, 

μώλωπες, κατάγματα και θανάτους με ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει 

συσχετισμούς μεταξύ της σωματικής τιμωρίας και της κακής ψυχικής υγείας. Τα θύματα σωματικής 

τιμωρίας είναι πιθανό να γίνουν παθητικά και υπερβολικά επιφυλακτικά και φοβούνται την ελεύθερη 

έκφραση των ιδεών και των συναισθημάτων τους, ενώ παράλληλα μπορεί να γίνουν οι δράστες της 

ψυχολογικής βίας. Τα παιδιά που τιμωρούνται σωματικά είναι λιγότερο πιθανό από τα άλλα παιδιά 

να εσωτερικοποιήσουν τις ηθικές αξίες και έχουν λιγότερη τάση να αντιστέκονται στον πειρασμό, να 

συμμετέχουν σε αλτρουιστική συμπεριφορά, να συναισθάνονται με άλλους ή να ασκούν ηθική κρίση 

οποιουδήποτε είδους. Είναι πιο διατεθειμένοι να αναπτύξουν ατασθαλείς και επιθετικές 
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συμπεριφορές, όπως χτυπώντας αδέλφια, γονείς, συμμαθητές και φίλους. Και μπορούν να γίνουν 

ενήλικες που είναι επιρρεπείς σε τιμωρίες εναντίον των δικών τους παιδιών, και έτσι μεταβιβάζουν 

τις συνήθειες της βίας. 

Τα παιδιά που έχουν βιώσει οποιοδήποτε είδος βίας στο σχολείο μπορεί να αναπτύξουν μια 

διαταραχή που συνδέεται με τη συμπεριφορά, η οποία κατατάσσεται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό 

Εγχειρίδιο της 5ης έκδοσης (DSM-5) ως μια κατάσταση τραύματος και άγχους πρώιμης παιδικής 

ηλικίας που προκαλείται από κοινωνική παραμέληση. και κακομεταχείριση. Τα επηρεασμένα παιδιά 

έχουν δυσκολία να σχηματίζουν συναισθηματικές προσκολλήσεις σε άλλους, παρουσιάζουν χαμηλή 

ικανότητα να βιώσουν θετικά συναισθήματα, δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να δεχθούν φυσική ή 

συναισθηματική εγγύτητα και να αντιδράσουν βίαια όταν κρατιούνται, ντυθούν ή χαϊδεύονται. Τα 

παιδιά που επηρεάζονται από τη συμπεριφορά είναι απρόβλεπτα, δύσκολα κονσόλα και δύσκολα 

πειθαρχικά. Έχουν μεγάλη επιθυμία να ελέγξουν το περιβάλλον τους και να λάβουν τις δικές τους 

αποφάσεις. Οι συνήθεις αλλαγές, οι προσπάθειες ελέγχου ή οι ανεπιθύμητες προσκλήσεις στην 

άνεση μπορούν να προκαλέσουν θυμό, βία ή αυτοτραυματική συμπεριφορά. Στην τάξη, αυτές οι 

προκλήσεις εμποδίζουν την απόκτηση βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και οδηγούν στην 

απόρριψη από τους καθηγητές και τους συναδέλφους τους. Η κακοποίηση στην παιδική ηλικία 

συσχετίστηκε με δυσκολίες στη μνήμη εργασίας και την εκτελεστική λειτουργία. Τα παιδιά είναι 

πιθανότερο να εμπλέκονται σε σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, κατάχρηση 

ουσιών, εμπλοκή με το νομικό σύστημα και εμπειρία φυλάκισης. Τα παιδιά μπορούν να 

ανταποκριθούν σε σεξουαλική επαφή με επιθετικότητα, φόβο, παράπονο ή θυμό. αναπτύσσει ένα 

αυτο-αρνητικό πρότυπο και παρουσιάζει σωματικά συμπτώματα του πόνου. Η ψυχοκινητική 

ανησυχία είναι κοινή, όπως και η υπερκινητικότητα και οι στερεοτυπικές κινήσεις, όπως τα χέρια ή 

η ταλάντευση. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι σπουδαστές δεν είναι οι μόνοι σε σχολεία που 

μπορεί να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και το 

προσωπικό αντιμετωπίζουν την θυματοποίηση (Astor, Behre, Wallace and Fravil, 1998, Espelage 

et al., 2013, Reddy et al., 2013, Ziera, Astor και Benbenishty, 2004). Σε πρόσφατη έρευνα των 

εκπαιδευτικών, το 80% δήλωσε ότι έχει πέσει θύματα κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Η ίδια μελέτη 

έδειξε ότι οι δάσκαλοι δήλωσαν ότι θύμιζαν δύο κύριες ομάδες - μαθητές / μαθητές και γονείς. 

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα πρόληψης και μια κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση της βίας στο 

σχολείο. 

Τα προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη της βίας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην 

κατανόηση των αιτιών, των κινδύνων και των προστατευτικών παραγόντων που συνδέονται με τη 

βία στα σχολεία. Ο εκφοβισμός και η βία στα σχολεία εξηγούνται συχνά από θεωρίες 

επικεντρωμένες στη διαπροσωπική και ενδοπροσωπική δυναμική (Hudley Britsch, Wakefield, 

Demorat, & Cho, 1998, Rocque, 2012). Αυτές οι θεωρίες εξαρτώνται από την κατανόηση του τρόπου 
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και του γιατί τα άτομα ασχολούνται με συγκεκριμένες συμπεριφορές ή απαντούν με ορισμένους 

τρόπους. Ωστόσο, έχουν προκύψει άλλες θεωρίες που χρησιμοποιούν μια κοινωνικο-οικολογική 

προσέγγιση για την κατανόηση της σχολικής βίας (Benbenishty & Astor, 2005, Bryk, Sebring, 

Allensworth, Easton, & Luppescu, 2010, Espelage, 2014). Αυτές οι κοινωνικο-οικολογικές θεωρίες 

είναι σημαντικές για την κατανόηση των επιδράσεων μέσα και έξω από το σχολείο. Η σχολική 

οργάνωση και η λήψη αποφάσεων αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως βασικοί παράγοντες 

που βοηθούν τα σχολεία να αντιμετωπίσουν τη βία (π.χ. Astor, Meyer, Behre, 1999). Σε ορισμένα 

σχολεία, η ετοιμότητα για αλλαγή και ετοιμότητα για μάθηση είναι χαμηλή (Berkowitz, Bowen, 

Benbenishty & Powers, 2013, Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins-D'Alessandro, 2013). Σε άλλα 

σχολεία, η ισχυρή ηγεσία συμβάλλει στην αντιμετώπιση εξωτερικών επιρροών, 

συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, της εγκληματικότητας και της καταπίεσης στην περιοχή (Astor, 

Benbenishty, & Estrada, 2009). 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που είναι 

διαθέσιμα για τα σχολεία. Δεν πρόκειται για μια εκτεταμένη λίστα με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα, 

αλλά παρέχουμε παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται συχνά και είναι 

αποτελεσματικά και τα οποία βοηθούν να απεικονιστεί τι μπορεί να κάνει ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα για ένα σχολείο. 

Προώθηση του προγράμματος εναλλακτικής σκέψης (PATHS) 

Το PATHS σχεδιάστηκε για να μειώσει την επιθετικότητα και τις προβληματικές συμπεριφορές και 

να προωθήσει την κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα. Η PATHS επικεντρώνεται σε πέντε 

τομείς λειτουργίας των σπουδαστών: (1) δεξιότητες φιλίας και φιλοσοφική συμπεριφορά, (2) 

αυτοέλεγχος, (3) συναισθηματική κατανόηση. (4) επίλυση συγκρούσεων και επικοινωνία. και (5) 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων . 

Πρόγραμμα πρόληψης εκφοβισμού του Olweus (OBPP) 

Το OBPP είναι ένα άλλο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε επίπεδο σχολείου, το οποίο έχει σχεδιαστεί 

για να μειώσει και να αποτρέψει τον εκφοβισμό στους βαθμούς 1 έως 8. Το EBP έχει μεταφραστεί 

σε περισσότερες από 12 γλώσσες, εφαρμόζεται σε περισσότερες από 15 χώρες και βασίζεται σε 

αναδιάρθρωση. συστηματικό του σχολικού περιβάλλοντος. Αυτή η αναδιάρθρωση 

αναπροσανατολίζει τη συμπεριφορά εκφοβισμού και επιβραβεύει τις προ-κοινωνικές 

συμπεριφορές. Η εννοιολογική στ ΠΛΑΙΣΙΟ για την παρέμβαση αυτή βασίζεται στην έρευνα για την 

ανάπτυξη και την τροποποίηση της επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και τις θετικές διαστάσεις για 

την ανάπτυξη του παιδιού (Olweus & Limber, 2010α). Ο στόχος του OBPP είναι να δομηθεί ένα 

σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι ενήλικες εμπλέκονται, φροντίζονται, θέτουν όρια για απαράδεκτη 

συμπεριφορά και έχουν αρνητικές συνέπειες στη βία και όπου οι ενήλικες ενεργούν ως αρχές και 

θετικά πρότυπα (Limber, 2012). Το OBPP οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενσωμάτωση αυτών των 

αρχών στο σχολικό περιβάλλον. 
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Τα δύο προγράμματα που παρουσιάζονται παραπάνω παρέχουν παραδείγματα 

επιτυχημένων παρεμβάσεων για εκφοβισμό και σχολική βία. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι 

υπάρχουν χαρακτηριστικά που στηρίζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις (Pitner, Astor και 

Benbenishty, 2015). Pitner et αϊ. (2015) εξέτασε τα προγράμματα πρόληψης / παρέμβασης βίας 

που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και επεσήμανε ότι οι επιτυχείς παρεμβάσεις στο σχολείο 

έχουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά: (1) αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε όλα τα οικολογικά 

επίπεδα μιας σχολικής κοινότητας. (2) αυξάνει την ευαισθητοποίηση, την επένδυση και τη 

λογοδοσία των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με τους τύπους βίας στα 

σχολεία (π.χ. μάχες, σεξουαλική παρενόχληση, όπλα) · (3) έθεσε σαφείς προσδοκίες και κανόνες 

για το σύνολο του σχολείου. 

Άλλα γενικά προγράμματα πρόληψης: 

Προγράμματα ψυχικής υγείας 

Τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά για την πρωταρχική πρόληψη της βίας που πλήττει τους 

νέους. Η εμπειρία ή η βεβαίωση της βίας μπορεί να συμβάλει σε ψυχικά προβλήματα, ιδιαίτερα στη 

μετατραυματική διαταραχή του άγχους. Τα προγράμματα για την πρόληψη της βίας στον τομέα της 

ψυχικής υγείας επιδιώκουν να αναγνωρίσουν την εγγενή σχέση μεταξύ καλής ψυχικής υγείας και 

πρόληψης της βίας που πλήττει τους νέους. 

Μέσοι ρόλοι 

Εκστρατείες δημόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτές κατά του καπνίσματος, αποτελούν μια καθολική 

προληπτική παρέμβαση που αποτελεί μέρος επιτυχημένων κοινοτικών προγραμμάτων πρόληψης. 

Εκτός από τις ανακοινώσεις δημόσιας υπηρεσίας και άλλες διαφημίσεις, η τηλεόραση έχει τη 

δυνατότητα να κάνει μηνύματα κατά της κλοπής. Μια πρόσφατη μελέτη πρότεινε ότι η τηλεόραση 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή περισσότερων κοινωνικών μηνυμάτων σχετικά 

με τη βία, δείχνοντας τις αρνητικές συνέπειες της βίαιης συμπεριφοράς και των μη βίαιων 

εναλλακτικών λύσεων στην επίλυση προβλημάτων, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα κατά της βίας. 

Προγράμματα ανάπτυξης νέων 

Η ανάπτυξη των νέων είναι μια προσέγγιση που βοηθά τους νέους να γίνουν κοινωνικά, ηθικά, 

συναισθηματικά, σωματικά και νοητικά. Οι στρατηγικές ανάπτυξης νέων αναπτύσσουν εσωτερικά 

και εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία, βοηθώντας τα να αναπτύξουν χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων, όπως η βία, η εφηβική εγκυμοσύνη και η 

εγκατάλειψη του σχολείου. Όταν οι νέοι λαμβάνουν στήριξη και ευκαιρίες ανάπτυξης σε μη βίαιο 

περιβάλλον, αντιμετωπίζουν σημαντικές βελτιώσεις ακαδημαϊκά. Η ανάπτυξη της νεολαίας μπορεί 

να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των 

προγραμμάτων μετά το σχολείο, καθώς και των κυβερνητικών και κοινοτικών προγραμμάτων. 

Η αποθάρρυνση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο η απειλή των κυρώσεων ποινικής δικαιοσύνης 

αποτρέπει τους ανθρώπους από τη συμμετοχή σε βίαιη συμπεριφορά. Η θεωρία της αποτροπής 
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είναι καθιερωμένη στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης και μπορεί να θεωρηθεί ως προληπτική 

παρέμβαση. Η θεωρία υποδηλώνει ότι η αύξηση της ασφάλειας των κυρώσεων αυξάνει την 

προληπτική τους επίδραση (Reiss and Roth, 1993). 

Η εφαρμογή προγράμματος πρόληψης της βίας δεν αρκεί για να εξασφαλίσει 

μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η χρήση δεδομένων με συνεχή και διαδραστικό τρόπο είναι σημαντική 

για επιτυχείς παρεμβάσεις και συνεχή βελτίωση (Astor, Benbenishty, Estrada, 2009, Astor, 

Rosemond, Pitner and Marachi, 2006, Benbenishty & Astor, 2007, Benbenishty & Astor, 2012a, 

Benbenishty & Astor, 2005, Benbenishty, Astor, & Estrada, 2008). Τα δεδομένα που συλλέγονται 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και παρέμβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

διάφορους σκοπούς: κινητοποιεί τα συστατικά στοιχεία · αξιολόγηση της έκτασης των προβλημάτων 

· παρακολουθεί την εφαρμογή των παρεμβάσεων και αξιολογεί την επιτυχία τους. Τα στοιχεία για 

το σχολείο πρέπει να παρέχονται συνεχώς σε διαφορετικές ομάδες κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης και της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία μπορούν να προσδιορίσουν τις 

ανάγκες, τις δυνάμεις τους, τους πόρους και τους περιορισμούς τους. Οι σχολικές κοινότητες 

μπορούν στη συνέχεια να συζητήσουν και να επιλέξουν πώς να εργαστούν για την επίτευξη των 

στόχων τους. 

Για το σκοπό αυτό, η συστηματική παρακολούθηση είναι ένας τρόπος χρήσης των 

δεδομένων. Τα σχολεία είναι δυναμικές οργανώσεις που αλλάζουν διαρκώς και η συστηματική 

παρακολούθηση είναι ένας τρόπος για να αξιολογούν συνεχώς και να μοιράζονται με τους 

εκπροσώπους των σχολείων τι συμβαίνει με θέματα βίας ή εκφοβισμού. Η συνεχής συλλογή και 

κοινή χρήση δεδομένων δημιουργεί μια προσέγγιση "ολόκληρου σχολείου" για την κατανόηση και 

την επίλυση ενός προβλήματος. 

Αυτό που καθιστά πολύτιμη τη συστηματική παρακολούθηση είναι οι εξατομικευμένες πληροφορίες 

για τα συγκεκριμένα σχολεία. Για παράδειγμα, η περιγραφή της συχνότητας ορισμένων 

συμπεριφορών σε δεδομένη χρονική στιγμή και, στη συνέχεια, για μια εκτεταμένη περίοδο, μπορεί 

να γίνει κατανοητό ως το πρώτο βήμα στη χρήση συστηματικής παρακολούθησης. Στη συνέχεια, τα 

σχολεία μπορούν να συγκρίνουν αυτές τις πληροφορίες εντός και μεταξύ των ρυθμίσεων. Κατά την 

επιλογή και την υιοθέτηση προγράμματος πρόληψης / παρέμβασης για τη βία, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστεί ποιες μορφές βίας είναι πιο διαδεδομένες και προβληματικές, καθώς και ποια 

επίπεδα σπουδών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη θυματοποίηση. Η πρόσφατη προσοχή των μέσων 

και η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες 

ευάλωτες ομάδες βιώνουν βία. Η βία μεταξύ των φύλων (Carrington, 2013, Oliver, Soler και Flecha, 

2009), ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η ομοφοβία εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο ορισμένες 

ομάδες ανθρώπων (Peguero and Williams, 2013). Υπάρχουν πολλές ευάλωτες ομάδες σε 

οποιοδήποτε σχολείο και τα θέματα φύλου, φυλής και θρησκείας είναι βασικοί τομείς μελέτης και 

είναι το επίκεντρο της έρευνας παγκοσμίως (Benbenishty & Astor, 2012a · DeBarbieux, Blaya, & 
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Vidal, 2003 · Oliver et al. , 2009, Smith, 2004). Αυτές οι σκέψεις μπορεί να φαίνονται κοινές, αλλά 

οι συστηματικές πληροφορίες συχνά παραμένουν ασαφείς για τα σχολεία. 

Η βία στα σχολεία παραμένει συνεχής ανησυχία για τα σχολεία σε όλο τον κόσμο και 

απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο οι σχολικές κοινότητες αντιμετωπίζουν τη βία και άλλα ζητήματα. Αν και οι ανησυχίες για τη 

βία είναι διαδεδομένες, κάθε σχολείο είναι διαφορετικό. Ορισμένες από αυτές τις διαφορές είναι 

εμφανείς, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικές 

ηπείρους. Ο πολιτισμός, η θρησκεία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η εθνικότητα 

επηρεάζουν επίσης τη δυναμική ενός σχολείου και μπορεί να διαφέρουν σε μια χώρα, μια πόλη, μια 

περιοχή ή ακόμη και ένα σχολείο. Η γύρω κοινότητα ενός σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της 

επιρροής του πολιτισμού και της θρησκείας ή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, είναι μια 

βασική επίδραση στις συμπεριφορές των ατόμων που φοιτούν στο σχολείο. Έτσι, οι παρεμβάσεις 

για την αντιμετώπιση της δυναμικής και των αλληλεπιδράσεων μέσα σε ένα σχολείο πρέπει 

αναγκαστικά να λαμβάνουν υπόψη τη γύρω κοινότητα και τις επιρροές. 

Οι παρεμβάσεις στα σχολεία είναι ισχυροί και αποτελεσματικοί τρόποι για την καταπολέμηση 

της βίας και της θυματοποίησης και απαιτούν τη συμμετοχή όλων των ατόμων, ιδίως όσων 

εργάζονται στα σχολεία και τους γονείς. 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των σχολικών κοινοτήτων, της φύσης της βίας και των 

απαιτήσεων των παρεμβάσεων, είναι ακόμη πιο σημαντικό οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να 

κατανοήσουν τη φύση των προβλημάτων στα σχολεία τους και το σχετικό πλαίσιο. Ακριβώς η 

απάντηση στη βία σε ένα σχολείο δεν αρκεί. Αντ 'αυτού, οι ηγέτες των σχολείων και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να 

βελτιώσουν τα συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες ομάδες ατόμων στα σχολεία 

τους. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν η βία και η θυματοποίηση έχουν μειωθεί. 

Όταν όλοι σε ένα σχολείο - συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών, των εκπαιδευτικών, του 

προσωπικού, των γονέων και των μαθητών - κατανοούν σαφώς το εύρος και τη βαρύτητα της βίας 

και άλλα ζητήματα, μπορούν να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις. Η χρήση συστηματικής 

παρακολούθησης για τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων επιτρέπει σε μια σχολική κοινότητα 

να επιδιώξει μια κοινή αποστολή ενός ασφαλούς, μη βίαιου περιβάλλοντος στο οποίο προωθείται η 

κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή πρόοδος. 

Από στοιχεία από διεθνείς μελέτες προκύπτει σαφώς ότι η θετική μη βίαιη πειθαρχία δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα, ενώ κάθε είδους βία σχετίζεται με πολλά κακά αποτελέσματα. Η υιοθέτηση 

της αποτελεσματικότερης διδακτικής προσέγγισης στο επίπεδο ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήματος, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη στρατηγικών μη βίας και 

θετικής πειθαρχίας, θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης της υλοποίησης των 

δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία από κάθε μορφή βίας. σε όλους τους τομείς, 
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συμπεριλαμβανομένου του σχολείου. 
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Ερευνητική μελέτη 
 

 

 

 

Η ανάλυση της λεκτικής, σωματικής βίας και του εκφοβισμού σε ένα 

δείγμα φοιτητών από την Ρουμανία  
 

Αυτό το κεφάλαιο είναι η περίληψη μιας έρευνας που διεξήχθη για 

το Ευρωπαϊκό Έργο " Ισορροπία χωρίς βία ".  

Χορηγήσαμε ένα ερωτηματολόγιο 25 στοιχείων (Παράρτημα Α) σχετικά με την ψυχολογική 

και σωματική βία και τους καθοριστικούς παράγοντες για τους φοιτητές του Liceul Tehnologic nr. 1 

στην Αλεξάνδρεια (Ρουμανία), συγκεντρώνοντας στοιχεία για ένα συνολικό δείγμα 828 

συμμετεχόντων. 

Σε αυτή την πρώτη ενότητα θα περιληφθούν περιλήψεις για δημογραφικά στοιχεία. 

 

 

Πίνακας 1 - Περιγραφικές στατιστικές σχετικά με τη μεταβλητή " ηλικία " 

 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Συσσωρευμένη 

συχνότητα 

10 1 0 1 

11 0 0 1 

12 1 0 2 

13 2 0 4 

14 25 3 29 

15 239 29 268 

16 206 25 474 

17 212 26 686 

18 118 14 805 

19 22 3 826 

20 2 0 828 
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Γραφική παράσταση 1. Υστερόγραμμα συχνότητας για τη μεταβλητή " ηλικία” 

 

 

 
 

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονται από 10 έως 20 ετών. Ωστόσο, η μεγάλη 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων (94%) είναι μεταξύ 15 και 18 ετών. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους αριθμούς που σχετίζονται με το φύλο . Τα δεδομένα 

δείχνουν ότι, αναφερόμενο σε αυτή τη μεταβλητή, το δείγμα είναι αρκετά ισορροπημένο (M = 54%, 

F = 46%) . 

 

Πίνακας 2. Πίνακας συχνότητας και ποσοστού για τη μεταβλητή του φύλου. 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας 446 54% 

Γυναίκα  382 46% 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Προγνωστική Ανάλυση 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει ποιοι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν 

καθοριστικούς παράγοντες αρνητικών και θετικών αποτελεσμάτων διάφορων μορφών βίας 

(λεκτική, σωματική και εκφοβιστική). Για το σκοπό αυτό, εκτελέσαμε ένα σύνολο αναλύσεων 

παλινδρόμησης, στατιστικών διαδικασιών ικανών να προσδιορίσουν την προβλεπτική τιμή 

διαφόρων μεταβλητών.  
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Για καλύτερη κατανόηση, ομαδοποιήσαμε τους προγνωστικούς δείκτες σε διάφορες ομάδες: 

- Θυματοποίηση        

- Αντιδράσεις          

- Παρατήρηση βίαιων συμπεριφορών / υποστήριξη θυμάτων          

- Προσωπικά Χαρακτηριστικά          

Θα υπολογίσουμε την προβλεπτική τιμή καθενός από αυτό το σύνολο μεταβλητών ξεχωριστά 

για κάθε αποτέλεσμα . Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι τα εξής: 

- Πρόθεση για αυτοτραυματισμό (1 είδος)          

- Ικανοποίηση για τη Ζωή (4 στοιχεία) που σχετίζονται με τις σχέσεις, τη ζωή, το κοινωνικό 

πλαίσιο          

- Πρόθεση να εγκαταλείψει το σχολείο ή το προσωπικό πλαίσιο (1 είδος)          

 

Για κάθε μοντέλο πρόβλεψης συμπεριελήφθησαν στα στατιστικά στοιχεία οι ακόλουθοι δείκτες: 

 . Πρόκειται για την προβλεπτική τιμή της μεταβλητής που εκφράζεται σε τυποποιημένα 

σημεία 

 Β. Είναι η προβλεπτική τιμή της μεταβλητής που εκφράζεται σε ακατέργαστα σημεία 

 T. είναι η στατιστική δοκιμή που καθορίζει αν η τιμή πρόβλεψης είναι σημαντική 

 Το P. αντιπροσωπεύει την πιθανότητα σφάλματος. Απαιτούσε ότι αυτή η τιμή είναι ίση ή 

μικρότερη από 0,05 για να επιβεβαιώσει τη σημασία και έτσι, στην περίπτωση αυτή, ότι η 

μεταβλητή έχει προγνωστική αξία στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Για να 

απλοποιήσουμε αυτό το βήμα, υπογραμμίσαμε με κίτρινο τα σημαντικά αποτελέσματα. 

 VIF. Είναι ο συντελεστής πληθωρισμού διακύμανσης, είναι ένας δείκτης 

πολλαπλής κολλιναριότητας. Η πολυελαστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο συσχετίζονται 

διαφορετικοί προγνωστικοί δείκτες μεταξύ τους. Σε ένα μοντέλο πρόβλεψης επιδιώκουμε να 

έχουμε τους προγνωστικούς δείκτες που δείχνουν διαφορετικές κατασκευές. Έτσι, η πιθανή 

παρουσία υπερβολικής συσχέτισης μεταξύ των προγνωστικών είναι αρνητική. Συχνά 

θεωρείται ότι είναι θετικό να υπάρχουν τιμές VIF κοντά στο 1. Συνήθως, χρησιμοποιούνται 

αποκοπές στα 5 ή 10 για να ορίσετε μια υπερβολικά υψηλή πολυκεντρικότητα. Στη μελέτη 

μας, ο δείκτης VIF είναι πάντοτε σωστά πάντα κοντά στο 1 

 

Η επίδραση του να είσαι θύμα 

Το πρώτο σύνολο προβλέψεων σχετίζεται με διάφορες μορφές θυματοποίησης. Θέλαμε να 

δούμε αν η πραγματική θυματοποίηση επηρεάζει αρνητικά και θετικά αποτελέσματα. 

Στον Πίνακα 3 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η θύμα σωματικών επιθέσεων (t = 4,247, p <.001) 

και εκφοβισμού (t = 0,232, p <.001) οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα αυτοτραυματισμού.  

Το να είσαι θύμα εκφοβισμού (είναι ακόμα πιο προγνωστικό ότι υπόκειται σε 

σωματική βία ( 
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Πίνακας 3. Πώς η θυματοποίηση επηρεάζει την πρόθεση για αυτοτραυματισμό 

Μεταβλητή  B T p VIF 

Λεκτική Βία -0,003 -0,004 -0,084 0,933 1,316 

Σωματική Βία 0,155 0,227 4,247 <.001 1,215 

Θύμα Bulliying 0,232 0,240 6,516 <.001 1,156 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Πρόθεση για αυτοτραυματισμό 

Πηγή DF SS MS F p 

Παλινδρόμηση 3 232,568 77,53 28,42 <.001 

Υπόλοιπο 824 2247,561 2,73   

Σύνολο 827 2480,12    

R2 = 0,0938 

 
Ομοίως, οι ίδιοι παράγοντες πρόβλεψης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πρόθεση να 

εγκαταλείψουν το πλαίσιο, υπόκεινται σε σωματική βία (t = 3,242, p <.001) και εκφοβισμό (t = 3,001, 

p<.001) αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να οδηγήσουν το θύμα να εγκαταλείψει το πλαίσιο. Η 

προγνωστική αξία των δύο μεταβλητών είναι παρόμοια (αντοίστιχα  = 0,122 and  = 0,110) 

 

Πίνακας 4. Πώς η θυματοποίηση επηρεάζει την πρόθεση να εγκαταλείψει το πλαίσιο 

Μεταβλητή  B T P VIF 

Λεκτική Βία 0,052 0,067 1,328 n.s. 1,316 

Σωματική Βία 0,122 0,208 3,242 <.001 1,215 

Θύμα Bulliying 0,110 0,132 3,001 <.003 1,156 

Εξαρτώμενη μεταβλητή: Πρόθεση να εγκαταλείψει το πλαίσιο 

Πηγή DF SS MS F p 

Παλινδρόμηση 3 151,365 50,45 12,924 <.001 

Υπόλοιπο 824 3216,755 3,904   

Σύνολο 827 3368,12    

R2 = 0,0449 

 

Με συνέπεια, επίσης, για την ικανοποίηση του αποτελέσματος για τη ζωή, οι προγνωστικοί 

παράγοντες υπόκεινται και πάλι σε σωματική βία (t = -3,004, p = ,003) και είναι θύμα εκφοβισμού(t 
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= t = - 3,573, p <.001) , αλλά φυσικά, η κατεύθυνση της πρόβλεψης είναι αντίθετη. Όντας θύματα 

αυτών των μορφών βίας μειώνει την ικανοποίηση για τη ζωή (αντοίστιχα  = -0,113 and  = 0,131) 

 

Πίνακας 5. Ο αντίκτυπος της θυματοποίησης στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Μεταβλητή  B T P VIF 

Λεκτική Βία -0,035 -0,140 -0,890 n.s. 1,316 

Σωματική Βία -0,113 -0,602 -3,004 .003 1,215 

Θύμα Bulliying -0,131 -0,493 -3,573 <.001 1,156 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ικανοποίηση για τη ζωή 

Πηγή DF SS MS F p 

Παλινδρόμηση 3 1437,028 485,676 12,728 <.001 

Υπόλοιπο 824 31441,62 38,157   

Σύνολο 827 32898,651    

R2 = 0,0408 
 

Οι επιπτώσεις των αντιδράσεων στη βία 

Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί όσον αφορά τις αντιδράσεις στη βία και τον θυμό. Σε αυτή 

την ενότητα, θέλαμε να αναλύσουμε τον πιθανό κίνδυνο ή τους προστατευτικούς παράγοντες στους 

τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιδρούν στο άγχος και τον θυμό. Τρεις στρατηγικές για το 

άγχος φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα πρόθεσης για αυτοτραυματισμό. Συγκεκριμένα, οι 

άνθρωποι που κλείνουν στον εαυτό τους και σταματούν να μιλάνε (t = 4,185, p<.001)  οι άνθρωποι 

που αντιδρούν προφορικά (t = 3,393, p = 0,001, t = 2,334, p = 0,02)  ή σωματικά τείνουν να 

αντιδρούν επίσης περισσότερο με αυτο-επιθετικότητα. 

Πίνακας 6. Η επίδραση των αντιδράσεων στη βία για την πρόθεση αυτοτραυματισμού 

Μεταβλητή  B T P VIF 

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

-0,009 -0,007 -0,258 n.s. 1,123 

Κλείνοντας στον 

ευατό 

0,143 0,150 4,185 <.001 1,034 

Άγνοια 0,023 0,018 0,656 n.s. 1,127 

Λεκτικές 

αντιδράσεις 

0,142 0,118 3,393 0,001 1,551 

Φυσικές 0,097 0,092 2,334 0,02 1,529 
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αντιδράσεις 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Πρόθεση για αυτοτραυματισμό 

Πηγή DF SS MS F p 

Παλινδρόμηση 5 175,357 35,071 12,508 <.001 

Υπόλοιπο 822 2304,772 2,804   

Σύνολο 827 2480,129    

R2 = 0,0651 

 

Αντιδράσεις έχει μια σπάνια προγνωστική αξία για τον προσδιορισμό πρόθεση να φύγει. 

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες μεταβλητές δεν έχουν σημαντική σχέση με αυτό το 

αποτέλεσμα. Μόνο οι μεταβλητές φυσικές αντιδράσεις φαίνεται να συνδέονται με την πρόθεση να 

φύγουν. Οι άνθρωποι που αντιδρούν με σωματική βία στη βία έχουν επίσης περισσότερες 

πιθανότητες να θέλουν να εγκαταλείψουν το σχολικό πλαίσιο( t= 3.046, p<. 001, ΟΕ = 0,213). 

Πίνακας 7. Οι επιπτώσεις των αντιδράσεων στην πρόθεση να φύγουν 

Μεταβλητή  B T P VIF 

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

-0,011 -0,010 -0,319 n.s. 1,123 

Κλείνοντας στον 

ευατό 

0,031 0,038 0,906 n.s. 1,034 

Άγνοια 0,025 0,022 0,032 n.s. 1,127 

Λεκτικές 

αντιδράσεις 

0,060 0,058 0,041 n.s. 1,551 

Φυσικές 

αντιδράσεις 

0,213 0,234 3,046 P<.001 1,529 

Εξαρτημένη μεταβλητή: πρόθεση να φύγει 

Πηγή DF SS MS F p 

Παλινδρόμηση 5 218,930 43,786 11,429 <.001 

Υπόλοιπο 822 3149,19 3,831   

Σύνολο 827 3368,12    

R2 = 0,065 
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Στον πίνακα 8 είναι δυνατόν να μελετήσουμε ποιες σχέσεις υπάρχουν μεταξύ αντιδράσεων 

και ικανοποίησης για τη ζωή. Είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε σαφώς ότι κάποια μεταβλητή 

μπορεί να οριστεί ως προστατευτικοί παράγοντες ενώ άλλοι είναι παράγοντες κινδύνου. Η 

ικανότητα σωστής διαχείρισης των συναισθημάτων κατά την επίθεση αυξάνει την ικανοποίηση για 

τη ζωή (t= 4.931, p <.001, Β= 0,177), η τάση να κλείσει και να σταματήσει να μιλάει (t = -3,524, 

p<.001, b= -0,121) και να αντιδρούν προφορικά (t = - 2,208, p = 0,028, b = -0,093) συνδέονται με 

τη μείωση της ικανοποίησης για τη ζωή και για το λόγο αυτό μπορούν να θεωρηθούν παράγοντες 

κινδύνου. 

 

Πίνακας 8. Η επίδραση των αντιδράσεων στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Μεταβλητή  B T P VIF 

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

0,177 0,493 4,931 <.001 1,123 

Κλείνοντας στον 

ευατό 

-0,121 -0,463 -3,524 <.001 1,034 

Άγνοια 0,056 0,155 1,558 n.s. 1,127 

Λεκτικές 

αντιδράσεις 

-0,093 0,282 -2,208 0,028 1,551 

Φυσικές 

αντιδράσεις 

-0,020 -0,071 -0,489 n.s. 1,529 

Εξαρτημένη μεταβλητή: ικανοποίηση για τη ζωή 

Πηγή DF SS MS F p 

Παλινδρόμηση 5 1876,979 375,396 9,947 <.001 

Υπόλοιπο 822 31021,672 37,739   

Σύνολο 827 32989,651    

R2 = 0,0571 

 
Στον πίνακα 9 υπάρχουν οι δείκτες που σχετίζονται με το μοντέλο παλινδρόμησης των 

μεταβλητών αντίδρασης στην πρόθεση για αυτοτραυματισμό. Συγκεκριμένα, όπως θα δούμε και σε 

όλους τους παρακάτω πίνακες, μια από τις πιο επικίνδυνες αντιλήψεις είναι να συσχετίσουμε την 

αίσθηση της εξουσίας με τους φόβους των άλλων. Αυτή η καταστροφική πεποίθηση σχετίζεται με 

αρνητικά αποτελέσματα. Είναι σαφώς ορατό ότι οι μαθητές που συμφώνησαν με αυτή την πρόταση 

είναι επίσης εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη πρόθεση να αυτοτραυματιστούν (t = 4.175, p < .001, ΟΕ 

= 0,151). Η χαμηλή βεβαιότητα εμφανίστηκε ως προστατευτικός παράγοντας (t = 4.100, p <.001, 9 

= -0,150), πιθανώς αυτό μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που δεν 

αντιδρούν υπερβολικά σε ένα βίαιο πλαίσιο τείνουν επίσης να αποφεύγουν αρκετές συγκρούσεις 

και γι ' αυτό συσσωρεύουν λιγότερο καταπιεσμένο θυμό. 
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Πίνακας 9. Η επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στην πρόθεση αυτοτραυματισμού 

Μεταβλητή   B T P VIF 

Αποτελεσματική 

επικοινωνία για τη 

Διαχείριση Συκγρούσεων 

0,018 0,014 0,014 n.s. 1,132 

Ηγεσία  0,017 0,014 0,458 n.s 1,152 

Ίση επικοινωνία  -0,102 -0,083 -2,859 n.s. 1,125 

Χαμηλή βεβαιότητα  -0,150 0,119 4,100 <.001 1,174 

Απόκρυψη πληροφοριών 

με άγνωστους ανθρώπους  

0,009 0,009 0,028 n.s. 1,175 

Αν με φοβούνται, έχω 

δύναμη 

0,151 0,128 4,175 <.001 1,152 

Εξαρτημένη μεταβλητή: πρόθεση για αυτοτραυματισμό 

Πηγή DF SS MS F P 

Παλινδρόμηση 6 167,704 27,951 9,924 <.001 

Υπόλοιπο 821 2312,425 2,817   

Σύνολο 827 2480,129    

R2 = 0,0608 

 

Ο πίνακας 10 δείχνει την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στην πρόθεση να 

φύγει. Και πάλι η αίσθηση της εξουσίας για το φόβο των άλλων είναι μια επικίνδυνη πεποίθηση, 

στην πραγματικότητα σχετίζεται θετικά με την πρόθεση να εγκαταλείψει το πλαίσιο (t = 7.374, p 

<.001, γε = 0,258), ενώ ίση επικοινωνία (τ= -2,235, Ρ= 0,026, ρ = -0,078) και χαμηλή βεβαιότητα 

(τ= 4,567, Ρ<. 001, 20, 0 = -0.162) σχετίζονται αρνητικά με αυτά τα αποτελέσματα και για το λόγο 

αυτό μπορούν να θεωρηθούν προστατευτικοί παράγοντες. 

Πίνακας 10. Η επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στην πρόθεση να φύγει 

Μεταβλητή   B T P VIF 

Αποτελεσματική 

επικοινωνία για τη 

Διαχείριση 

Συκγρούσεων 

0,018 0,016 0,503 n.s. 1,132 

Ηγεσία  0,022 0,022 0,633 n.s 1,152 

Ίση επικοινωνία  -0,078 -0,074 -2,235 0,026 1,125 

Χαμηλή βεβαιότητα  -0,162 0,150 4,567 <.001 1,174 
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Απόκρυψη 

πληροφοριών με 

άγνωστους ανθρώπους  

-0,023 -0,021 -0,662 n.s. 1,175 

Αν με φοβούνται, έχω 

δύναμη 

0,258 0,255 7,347 <.001 1,152 

Εξαρτημένη μεταβλητή: πρόθεση να φύγει 

Πηγή DF SS MS F P 

Παλινδρόμηση 6 404,315 67,386 18,666 <.001 

Υπόλοιπο 821 2963,80 3,610   

Σύνολο 827 3368,12    

R2 = 0,1136 

 

Ο πίνακας 11 εξηγεί την επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στην ικανοποίηση για 

τη ζωή. Είναι σαφές ότι αυτοί οι παράγοντες έχουν σημαντικό βάρος στον προσδιορισμό αυτών των 

θετικών αποτελεσμάτων. Οι προστατευτικοί παράγοντες, οι μεταβλητές που σχετίζονται θετικά με 

την ικανοποίηση για τη ζωή είναι αποτελεσματική επικοινωνία για τη διαχείριση των συγκρούσεων 

(t = 5,925, p <.001,  = 0,190) και ίση επικοινωνία (t = 11,464, p <.001,  = 0,366) και απόκρυψη 

πληροφοριών σε άγνωστους ανθρώπους (t = 2, p = ,046 = 0,065). Οι παράγοντες κινδύνου είναι 

η αίσθηση της εξουσίας στους φόβους των άλλων (t = 3,179, p<.001,  = -0,107), χαμηλή βεβαιότητα 

(t = -3,179, p =0,002,  = -0,104). 

 

Πίνακας 11. Η επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Μεταβλητή   B T P VIF 

Αποτελεσματική 

επικοινωνία για τη 

Διαχείριση Συκγρούσεων 

0,190 0,527 5,925 <.001 1,132  

Ηγεσία  0,076 0,232 2,356 0,019 1,152 

Ίση επικοινωνία  0,366 1,085 11,464 <.001 1,125 

Χαμηλή βεβαιότητα  -0,104 -0,301 -3,179 0.002 1,174 

Απόκρυψη πληροφοριών 

με άγνωστους ανθρώπους  

0,065 0,182 2 0.046 1,175 

Αν με φοβούνται, έχω 

δύναμη 

-0,107 -0,329 -3,179 <.001 1,152 
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Εξαρτημένη μεταβλητή: ικανοποίηση για τη ζωή 

Πηγή DF SS MS F P 

Παλινδρόμηση 6 8417,746 1402,95 47,050 <.001 

Υπόλοιπο 821 24480,905 29,818   

Σύνολο 827 32898,651    

R2 = 0,1136 
 

Σε αυτούς τους τελευταίους τρεις πίνακες θέλαμε να αναλύσουμε εάν η υποστήριξη των 

θυμάτων ή η παρατήρηση βίαιης συμπεριφοράς θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα 

που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη. Στον πίνακα 12 συνοψίζονται οι επιδράσεις αυτών των 

μεταβλητών στην πρόθεση αυτοτραυματισμού. Είναι σαφές ότι το δευτερεύον άγχος που σχετίζεται 

με την παρατήρηση της βίας σε άλλους έχει στην πραγματικότητα ένα αποτέλεσμα, ακόμη και σε 

πολύ επικίνδυνες μεταβλητές για το παρατηρητικό θέμα. Στην πραγματικότητα, παρατηρώντας τη 

σωματική βία (t = 2,284, p <.001,  = 0,097) ή bullying (t = 7,412, p<.001,  = 0,257) αυξάνουν την 

πιθανότητα για το υποκείμενο σε αυτοτραυματισμό. 

 

Πίνακας 12. Αποτελέσματα της βοήθειας προς τα θύματα / παρατήρηση της βίαιης συμπεριφοράς 

Μεταβλητή   B T P VIF 

Ενεργή βοήθεια στα 

θύματα (λεκτική) 

-0,016 -0,013 -0,371 n.s. 1,765 

Ενεργή βοήθεια στα 

θύματα (σωματική) 

0,064 0,052 1,447 n.s. 1,775 

Συμβάλει στην 

κακοποίηση (λεκτικά) 

-0,073 -0,057 -1,698 n.s. 1,670 

Συμβάλει στην 

κακοποίηση (σωματική) 

0,097 0,081 2,284 0,023 1,614 

Συμβάλει στην 

κακοποίηση (bullying) 

0,257 0,266 7,412 <.001 1,078 

Εξαρτημένη μεταβλητή: προθέσεις για αυτοτραυματισμό 

Πηγή DF SS MS F P 

Παλινδρόμηση 5 199,945 39,989 14,416 <.001 

Υπόλοιπο 822 2280,185 2,774   

Σύνολο 827 2480,129    

R2 = 0,0806 
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Στον πίνακα 13 συνοψίζονται οι επιδράσεις αυτών των μεταβλητών στην πρόθεση να 

φύγουν. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και συνεπή με τις επιπτώσεις στην πρόθεση να 

αυτοτραυματιστεί στην πραγματικότητα, παρατηρώντας τη σωματική βία (t = 2,987, p <.003,  = 

0,130 ή τον εκφοβισμό (t = 3,863, p<.001,  = 0,137) αυξάνουν την πιθανότητα για το θέμα να 

εγκαταλείψει το πλαίσιο . 

Πίνακας 13. Επιπτώσεις της υποστήριξης των θυμάτων ή της παρατήρησης βίαιης συμπεριφοράς 

στην πρόθεση να φύγουν 

 

Μεταβλητή   B T P VIF 

Ενεργή βοήθεια στα θύματα 

(λεκτική) 

-0,012 -0,011 -0,268 n.s. 1,765 

Ενεργή βοήθεια στα θύματα 

(σωματική) 

0,000 0,000 -0,008 n.s. 1,775 

Συμβάλει στην κακοποίηση 

(λεκτικά) 

-0,048 -0,043 -1,083 n.s. 1,670 

Συμβάλει στην κακοποίηση 

(σωματική) 

0,130 0,127 2,987 0,003 1,614 

Συμβάλει στην κακοποίηση 

(bullying) 

0,137 0,166 3,863 <.001 1,078 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή: προθέσεις να φύγει 

Πηγή DF SS MS F P 

Παλινδρόμηση 5 120,014 24,003 6,074 <.001 

Υπόλοιπο 822 3248,106 3,951   

Σύνολο 827 3368,120    

R2 = 0,0298 

 
Ο πίνακας 14 δείχνει την επίδραση των αναλυόμενων μεταβλητών στην ικανοποίηση για τη 

ζωή. Και πάλι, ο εκφοβισμός (t = -5,086, p <.001,  = -0,175) είναι ένας παράγοντας κινδύνου που 

μειώνει την ικανοποίηση για τη ζωή. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρήσαμε επίσης έναν 

προστατευτικό παράγοντα. Βοηθώντας τα θύματα της λεκτικής κακοποίησης οδηγούν επίσης σε 

υψηλότερο επίπεδο προσωπικής ικανοποίησης από τη ζωή (t = 4,823, p <.001,  = 0,213). 
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Πίνακας 14. Επιπτώσεις της παρατήρησης της βίαιης συμπεριφοράς και της υποστήριξης των 

θυμάτων στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Μεταβλητή   B T P VIF 

Ενεργή βοήθεια στα θύματα 

(λεκτική) 

0,213 0,624 4,823 <.001 1,765 

Ενεργή βοήθεια στα θύματα 

(σωματική) 

0,063 0,184 1,425 n.s. 1,775 

Συμβάλει στην κακοποίηση 

(λεκτικά) 

0,016 0,045 0,370 n.s. 1,670 

Συμβάλει στην κακοποίηση 

(σωματική) 

-0,017 -0,053 -0,412 n.s. 1,614 

Συμβάλει στην κακοποίηση 

(bullying) 

-0,175 -0,659 -5,086 <.001 1,078 

Εξαρτημένη μεταβλητή: προθέσεις να φύγει 

Πηγή DF SS MS F P 

Παλινδρόμηση 5 3153,597 630,719 17,430 <.001 

Υπόλοιπο 822 29745,05 36,186   

Σύνολο 827 32898,651    

R2 = 0,0904 
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Η ανάλυση της λεκτικής βίας, της σωματικής βίας και του 

εκφοβισμού σε δείγμα Ιταλών Φοιτητών 
 

Αυτό το κεφάλαιο είναι η περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη για το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PSYCH"ισορροπία από μη βία". Χορηγήσαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά 

με τη βίαιη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις αντιμετώπισης σε 527 άτομα και πραγματοποιήσαμε 

συσχετισμό, τ-δοκιμές και ανάλυση παλινδρόμησης για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ 

μεταβλητών. 

Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων. Το δείγμα μας 

περιλαμβάνει 527 άτομα, η ελάχιστη ηλικία είναι 14 και η μέγιστη είναι 77, η μέση ηλικία είναι 37,89. 

Πίνακας 15. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τη μεταβλητή ηλικία 

 

Ηλικία 

 N Minimum Maximum Average Std. Deviation 

Age 527 14,00 77,00 37,8899 15,34444 

Valid cases (listwise) 527     

 

Πίνακας 16. Πίνακας συχνότητας για τη μεταβλητή ηλικία. 

Ηλικία 

 Frequency Percentage 

Valid 

Percentage 

Cumulative 

percentage 

Valid 14,00 1 ,2 ,2 ,2 

15,00 3 ,6 ,6 ,8 

16,00 1 ,2 ,2 ,9 

17,00 5 ,9 ,9 1,9 

18,00 13 2,5 2,5 4,4 

19,00 12 2,3 2,3 6,6 

20,00 30 5,7 5,7 12,3 

21,00 24 4,5 4,6 16,9 

22,00 17 3,2 3,2 20,1 

23,00 17 3,2 3,2 23,3 

24,00 19 3,6 3,6 26,9 

25,00 13 2,5 2,5 29,4 

26,00 20 3,8 3,8 33,2 

27,00 22 4,2 4,2 37,4 

28,00 14 2,7 2,7 40,0 

29,00 11 2,1 2,1 42,1 

30,00 10 1,9 1,9 44,0 

31,00 5 ,9 ,9 45,0 

32,00 7 1,3 1,3 46,3 

33,00 5 ,9 ,9 47,2 
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34,00 5 ,9 ,9 48,2 

35,00 6 1,1 1,1 49,3 

36,00 6 1,1 1,1 50,5 

37,00 7 1,3 1,3 51,8 

38,00 8 1,5 1,5 53,3 

39,00 3 ,6 ,6 53,9 

40,00 13 2,5 2,5 56,4 

41,00 5 ,9 ,9 57,3 

42,00 9 1,7 1,7 59,0 

43,00 16 3,0 3,0 62,0 

44,00 12 2,3 2,3 64,3 

45,00 8 1,5 1,5 65,8 

46,00 2 ,4 ,4 66,2 

47,00 14 2,7 2,7 68,9 

48,00 11 2,1 2,1 71,0 

49,00 13 2,5 2,5 73,4 

50,00 18 3,4 3,4 76,9 

51,00 5 ,9 ,9 77,8 

52,00 12 2,3 2,3 80,1 

53,00 7 1,3 1,3 81,4 

54,00 9 1,7 1,7 83,1 

55,00 14 2,7 2,7 85,8 

56,00 5 ,9 ,9 86,7 

57,00 2 ,4 ,4 87,1 

58,00 9 1,7 1,7 88,8 

59,00 7 1,3 1,3 90,1 

60,00 5 ,9 ,9 91,1 

61,00 5 ,9 ,9 92,0 

62,00 5 ,9 ,9 93,0 

63,00 5 ,9 ,9 93,9 

64,00 4 ,8 ,8 94,7 

65,00 6 1,1 1,1 95,8 

66,00 3 ,6 ,6 96,4 

67,00 3 ,6 ,6 97,0 

68,00 3 ,6 ,6 97,5 

69,00 2 ,4 ,4 97,9 

70,00 1 ,2 ,2 98,1 

71,00 3 ,6 ,6 98,7 

73,00 2 ,4 ,4 99,1 

74,00 1 ,2 ,2 99,2 

75,00 3 ,6 ,6 99,8 

77,00 1 ,2 ,2 100,0 

Totale 527 99,8 100,0  
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Mancante Sistema 1 ,2   

Totale 528 100,0   

 

 
Το δείγμα που αναλύθηκε βασίζεται κυρίως σε θηλυκά άτομα που αντιπροσωπεύουν 

σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου (72,5%) έναντι των ανδρών (27,5%). 

 

Πίνακας 17. Πίνακας συχνότητας για τη μεταβλητή φύλο 

 

Φύλο 

 Frequency Percentage 

Valid 

Percentage 

Cumulative 

Percentage 

Valid Male 145 27,5 27,5 27,5 

Femal 383 72,5 72,5 100,0 

Total 528 100,0 100,0  

 

 

Γραφική παράσταση 2. Γράφημα συχνότητας για τη μεταβλητή φύλο
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Γραφική παράσταση 3. Γράφημα συχνότητας για τη μεταβλητή ηλικία

 

 
 

Η δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει διάφορες ερωτήσεις που διερευνούν πτυχές που σχετίζονται 

με τη βία, συγκεκριμένα: 

 Ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αξιολόγηση του επιπέδου θυματοποίησης σε διάφορους 

τομείς (λεκτική κακοποίηση, σωματική βία, εκφοβισμός)  

 Αντιδράσεις υποκειμένων (αγνοώντας, αποφεύγοντας, αντιμετωπίζοντας συγκρούσεις κλπ.)  

 Θετικές αντιδράσεις( διαχείριση επιτυχημένων συναισθημάτων, αποτελεσματική διαχείριση 

συγκρούσεων, ηγεσία)  

 Αποτελέσματα (ικανοποίηση για τη ζωή, πρόθεση να φύγει, αυτοτραυματιστικές προθέσεις)  

 Βοηθώντας τις συμπεριφορές (βοηθώντας στη λεκτική / σωματική κακοποίηση / εκφοβισμό, 

βοηθώντας τις συμπεριφορές) 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι χτισμένο για να μεγιστοποιήσει την ποικιλία των συμπεριφορών που 

αναλύονται. Ένα συγκεκριμένο υποκλίμακα ικανοποίησης για τη ζωή έχει επικυρωθεί.  

Η αξιοπιστία μιας κλίμακας 3 στοιχείων έχει υπολογιστεί μέσω του Alpha του Cronbach και έχει 

φτάσει στο επιτυχημένο αποτέλεσμα του ( = 0,847). 
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Πίνακας 18. Cronbach’s Alpha για την ικανοποίηση της κλίμακας για τη ζωή 

 
Στατιστικές 
Αξιοπιστίας 

 

Cronbach’s Alpha N. of items 

0,847 3 

 

Η κλίμακα ικανοποίησης για τη ζωή περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με την ευτυχία, την 

ικανοποίηση για τις σχέσεις και το κοινωνικό κλίμα. 

 

Διακρίσεις εγκυρότητας για τα αποτελέσματα 

Η μελέτη μας περιλαμβάνει τρία αποτελέσματα: 

- Ικανοποίηση για τη ζωή: η κλίμακα 3 στοιχείων που περιγράφεται παραπάνω 

- Πρόθεση να αφήσω στο πλαίσιο (τόσο οργάνωση, σχολείο, κοινωνικό πλαίσιο) – " θα ήθελα 

να εγκαταλείψω το πλαίσιο στο οποίο ζω”  

- Πρόθεση για αυτοτραυματισμό: 1 στοιχείο - " τον τελευταίο μήνα σκέφτηκα να βλάψω τον 

εαυτό μου”  

Για να επικυρώσουμε τα αποτελέσματα, πραγματοποιήσαμε μια συσχετιστική ανάλυση που 

δείχνει σαφώς αντίθετες σχέσεις μεταξύ αρνητικών και θετικών παραγόντων. 

 

Πίνακας 19. Διακρίσεις εγκυρότητας για τα αποτελέσματα. Συσχετικοί δείκτες Pearson. 

 

    Self harm intentions Intention to leave Satisfaction for life 

Self harm intentions Correlazione di 
Pearson 

1 ,365** -,442** 

  Sign. (a due 
code) 

  0,000 0,000 

  N 528 528 528 

Intentions to leave Correlazione di 
Pearson 

,365** 1 -,531** 

  Sign. (a due 
code) 

0,000   0,000 

  N 528 528 528 

Satisfaction for life Correlazione di 
Pearson 

-,442** -,531** 1 

  Sign. (a due 
code) 

0,000 0,000   

  N 528 528 528 

**. La correlazione è 
significativa a livello 
0,01 (a due code). 
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Σύγκριση φύλου 

Διεξήχθη μια δοκιμή-τ δύο δειγμάτων για να συγκριθούν τα αποτελέσματα σε αρσενικά και 

θηλυκά υποαδείγματα. Οι πίνακες δείχνουν τα αποτελέσματα και τις διαφορές μεταξύ των φύλων. 

Λίγες διαφορές έχουν βρεθεί σε επιμέρους δείγματα. Τα αρσενικά σημείωσαν σημαντικά υψηλότερα 

σε σύγκριση με τα θηλυκά στις ακόλουθες μεταβλητές 

 Αποτελεσματικές συναισθηματικές αντιδράσεις όταν επιτίθενται (M= 4,45, F= 3,99)  

 Φυσική εμφάνιση αντεπίθεσης (M= 1,83, F= 1,49)  

 Ηγεσία (M= 4,39; F= 3,42)  

 Βοήθησα σε σωματικές επιθέσεις (M= 3,18, F= 2,75) 

 

Πίνακας 20. Σύγκριση για το φύλο. Δύο μη ζευγαρωμένα δείγμα τ-δοκιμή. 

 

Gender   N Average Std. Deviation 
Average std. 

Error 

Victim of Verbal Abuse 1,00 145 3,3517 1,62246 0,13474 

  2,00 383 3,4830 1,56670 0,08005 

Victim of Physical Violence 1,00 145 1,7862 1,20293 0,09990 

  2,00 383 1,8747 1,24276 0,06350 

Positive Emotional Management 1,00 145 4,4483 1,58960 0,13201 

  2,00 383 3,9896 1,52635 0,07799 

I close in myself when attacked 1,00 145 2,8828 1,85031 0,15366 

  2,00 383 3,0705 1,78203 0,09106 

I ignore when attacked 1,00 145 3,4690 1,68760 0,14015 

  2,00 383 3,2089 1,61577 0,08256 

I react verbally when attacked 1,00 145 4,0621 1,59086 0,13211 

  2,00 383 4,0966 1,62557 0,08306 

I react physically when attacked 1,00 145 1,8276 1,15677 0,09606 

  2,00 383 1,4883 0,92337 0,04718 

Effective Conflict Management 1,00 145 4,9172 1,58335 0,13149 

  2,00 383 4,4308 1,56693 0,08007 

Leadership 1,00 145 4,3931 1,66373 0,13817 

  2,00 383 3,4204 1,87385 0,09575 

I help victims of verbal abuse 1,00 145 5,0414 1,56292 0,12979 

  2,00 383 5,1619 1,44712 0,07394 

I help victims of physical violence 1,00 145 5,3241 1,66618 0,13837 

  2,00 383 5,0992 1,81632 0,09281 

I assisted to verbal abuse 1,00 145 4,5034 1,56846 0,13025 

  2,00 383 4,3029 1,64434 0,08402 

I assisted to physical violence 1,00 145 3,1862 1,77164 0,14713 
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  2,00 383 2,7598 1,82328 0,09317 

I am victim of bullying 1,00 145 2,4207 1,60584 0,13336 

  2,00 383 2,4883 1,83886 0,09396 

I assisted to bullying behaviors 1,00 145 3,4690 1,82595 0,15164 

  2,00 383 3,1932 1,89219 0,09669 

Self-harm intentions 1,00 145 1,7034 1,47255 0,12229 

  2,00 383 1,8642 1,61386 0,08246 

I live a happy life 1,00 145 4,5172 1,59035 0,13207 

  2,00 383 4,3185 1,43729 0,07344 

Satisfaction for social context 1,00 145 3,9862 1,67492 0,13909 

  2,00 383 3,8903 1,62876 0,08323 

Satisfaction for relationships 1,00 145 4,5034 1,70833 0,14187 

  2,00 383 4,5352 1,64147 0,08388 

Intention to leave 1,00 145 4,0828 2,15221 0,17873 

  2,00 383 4,1567 1,98990 0,10168 

 

 

Test t per 
l'eguaglia
nza delle 

medie             

 t gl 
Sign. (a 

due code) 
Differenza della 

media 

Differenza 
errore 

standard 

Intervallo di 
confidenza 

della 
differenza di 

95%   

            Inferiore Superiore 

Victim of Verbal 
Abuse 

-0,851 526 0,395 -0,13130 0,15427 -0,43437 0,17176 

  -0,838 251,786 0,403 -0,13130 0,15673 -0,43997 0,17736 

Victim of Physical 
Violence 

-0,736 526 0,462 -0,08847 0,12013 -0,32445 0,14752 

  -0,747 267,427 0,456 -0,08847 0,11837 -0,32153 0,14459 

Positive Emotional 
Management 

3,047 526 0,002 0,45872 0,15054 0,16298 0,75446 

  2,992 250,566 0,003 0,45872 0,15333 0,15675 0,76069 

I close in myself 
when attacked 

-1,069 526 0,286 -0,18774 0,17561 -0,53272 0,15724 

  -1,051 251,215 0,294 -0,18774 0,17861 -0,53951 0,16403 

I ignore when 
attacked 

1,631 526 0,104 0,26009 0,15950 -0,05324 0,57342 

  1,599 249,945 0,111 0,26009 0,16266 -0,06027 0,58044 

I react verbally when 
attacked 

-0,219 526 0,827 -0,03454 0,15758 -0,34411 0,27504 

  -0,221 264,750 0,825 -0,03454 0,15606 -0,34181 0,27273 

I react physically 
when attacked 

3,506 526 0,000 0,33934 0,09680 0,14918 0,52949 
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  3,171 217,090 0,002 0,33934 0,10703 0,12839 0,55028 

Effective Conflict 
Management 

3,175 526 0,002 0,48643 0,15323 0,18542 0,78744 

  3,160 257,250 0,002 0,48643 0,15395 0,18327 0,78959 

Leadership 5,485 526 0,000 0,97274 0,17734 0,62436 1,32112 

  5,787 290,287 0,000 0,97274 0,16810 0,64189 1,30359 

I help victims of 
verbal abuse 

-0,835 526 0,404 -0,12050 0,14428 -0,40394 0,16294 

  -0,807 242,995 0,421 -0,12050 0,14938 -0,41474 0,17374 

I help victims of 
physical violence 

1,298 526 0,195 0,22492 0,17322 -0,11536 0,56521 

  1,350 281,257 0,178 0,22492 0,16661 -0,10304 0,55289 

I assisted to verbal 
abuse 

1,267 526 0,206 0,20058 0,15834 -0,11048 0,51164 

  1,294 271,079 0,197 0,20058 0,15500 -0,10458 0,50574 

I assisted to physical 
violence 

2,417 526 0,016 0,42642 0,17642 0,07985 0,77298 

  2,449 266,485 0,015 0,42642 0,17414 0,08354 0,76929 

I am victim of 
bullying 

-0,390 526 0,697 -0,06756 0,17338 -0,40816 0,27304 

  -0,414 295,050 0,679 -0,06756 0,16314 -0,38862 0,25350 

I assisted to bullying 
behaviors 

1,509 526 0,132 0,27575 0,18276 -0,08327 0,63477 

  1,533 268,180 0,126 0,27575 0,17984 -0,07832 0,62983 

Self-harm intentions -1,046 526 0,296 -0,16078 0,15371 -0,46275 0,14118 

  -1,090 282,706 0,277 -0,16078 0,14750 -0,45111 0,12955 

I live a happy life 1,376 526 0,169 0,19870 0,14438 -0,08494 0,48234 

  1,315 238,238 0,190 0,19870 0,15112 -0,09899 0,49640 

Satisfaction for social 
context 

0,599 526 0,549 0,09587 0,16006 -0,21857 0,41030 

  0,591 253,324 0,555 0,09587 0,16209 -0,22335 0,41509 

Satisfaction for 
relationships 

-0,196 526 0,844 -0,03180 0,16187 -0,34978 0,28618 

  -0,193 250,713 0,847 -0,03180 0,16481 -0,35639 0,29279 

Intention to leave -0,372 526 0,710 -0,07390 0,19849 -0,46382 0,31602 

  -0,359 242,708 0,720 -0,07390 0,20563 -0,47894 0,33115 
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Προγνωστική Ανάλυση 

Η ανάλυσή μας ήθελε να επικεντρωθεί στις προγνωστικές αξίες πολλών μεταβλητών που 

σχετίζονται με τη βία και τον εκφοβισμό.  

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε μια σειρά ανάλυσης παλινδρόμησης σε ομάδες 

προγνωστικών) και μεμονωμένα αποτελέσματα, που συνοψίζονται ως εξής: 

Πρόβλεψη: 

 Ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αξιολόγηση του επιπέδου θυματοποίησης σε διάφορους 

τομείς (λεκτική κακοποίηση, σωματική βία, εκφοβισμός)  

 Αντιδράσεις υποκειμένων (αγνοώντας, αποφεύγοντας, αντιμετωπίζοντας συγκρούσεις κλπ.) 

 Θετικές αντιδράσεις( διαχείριση επιτυχημένων συναισθημάτων, αποτελεσματική διαχείριση 

συγκρούσεων, ηγεσία)  

 Βοηθώντας τις συμπεριφορές (βοηθώντας στη λεκτική / σωματική κακοποίηση / εκφοβισμό, 

βοηθώντας τις συμπεριφορές) 

Αποτελέσματα: 

 Προθέσεις αυτοτραυματισμού 

 Ικανοποίηση για τη ζωή  

 Πρόθεση να φύγει 

 

Ο ρόλος των βοηθητικών συμπεριφορών 

Το σύνολο των προγνωστικών που σχετίζονται με τις συμπεριφορές υποβοήθησης είναι:  

- Βοηθώ ενεργά τους άλλους όταν υπόκεινται σε λεκτική βία 

- Βοηθώ ενεργά τους άλλους όταν υποβάλλονται σε σωματικές επιθέσεις 

- Συμβάλλω στη λεκτική κακοποίηση 

- Συμβάλλω στις σε σωματικές επιθέσεις.  

- Συμβάλλω σε συμπεριφορές εκφοβισμού 

 

Η επίδραση στην πρόθεση να φύγει 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης για το 

αποτέλεσμα "πρόθεση να φύγει". Είναι πιθανό να παρατηρήσετε ότι το μοντέλο δεν είναι επαρκές, 

θεωρώντας ότι το R2 είναι μόνο 0,033. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι προγνωστικοί 

παράγοντες δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εξήγηση της πρόθεσης να εγκαταλείψουν το 

πλαίσιο. Ο μόνος σημαντικός προγνωστικός παράγοντας είναι η έκθεση σε λεκτικές καταχρήσεις 

στο κοινωνικό πλαίσιο που είναι προγνωστική για την πρόθεση να φύγει ( = 0,127, p = 0,015). 
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Riepilogo del 
modello 

    
  

Modello R 
R-

quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,205a 0,042 0,033 2,00036 
  

a. Predittori: (costante), I 
assisted to bullying 
behaviors, I help victims of 
physical violence, I assisted 
to physical violence, I 
assisted to verbal abuse, I 
help victims of verbal abuse 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   

Somma 
dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 91,434 5 18,287 4,570 ,000b 

  Residuo 2088,748 522 4,001     

  Totale 2180,182 527       

a. Variabile dipendente: 
Intention to leave 

      

b. Predittori: (costante), I 
assisted to bullying 
behaviors, I help victims of 
physical violence, I assisted 
to physical violence, I 
assisted to verbal abuse, I 
help victims of verbal abuse 

      

       

Coefficientia       

Modello  

Coefficient
i non 

standardiz
zati   

Coefficienti 
standardizz

ati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 3,105 0,368   8,449 0,000 

  I help victims of 
verbal abuse 

-0,069 0,083 -0,050 -0,826 0,409 

  I help victims of 
physical violence 

0,044 0,069 0,038 0,641 0,522 

  I assisted to verbal 
abuse 

0,159 0,066 0,127 2,431 0,015 

  I assisted to 
physical violence 

0,051 0,058 0,046 0,887 0,376 

  I assisted to 
bullying behaviors 

0,096 0,050 0,089 1,925 0,055 

a. Variabile dipendente: 
Intention to leave 

      

 
 

Η επίδραση στις προθέσεις αυτοτραυματισμού 

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης που 

πραγματοποιήθηκε σχετικά με το αποτέλεσμα "πρόθεση αυτοτραυματισμού", επίσης στην 
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περίπτωση αυτή το μοντέλο δεν είναι επαρκές για να εξηγήσει τις μεταβλητές προθέσεις 

αυτοτραυματισμού (R2 = 0,042). Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες μεταβλητές συμπεριφορών 

υποβοήθησης δεν έχουν καμία σχέση με την πρόθεση αυτοτραυματισμού, ωστόσο, τα δεδομένα 

έδειξαν ότι η υποβοήθηση της συμπεριφοράς εκφοβισμού σχετίζεται με τις προθέσεις 

αυτοτραυματισμού, τα δεδομένα αυτά είναι συνεπή με την ερευνητική βιβλιογραφία ( = 0,171, p 

<.001) 

Riepilogo del modello     
  

Modello R R-quadrato 

R-
quadrato 
adattato 

Errore std. 
della stima   

1 ,204a 0,042 0,032 1,55078 
  

a. Predittori: (costante), I 
assisted to bullying behaviors, I 
help victims of physical 
violence, I assisted to physical 
violence, I assisted to verbal 
abuse, I help victims of verbal 
abuse 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 54,543 5 10,909 4,536 ,000b 

  Residuo 1255,364 522 2,405     

  Totale 1309,907 527       

a. Variabile dipendente: Self-
harm intentions 

      

b. Predittori: (costante), I 
assisted to bullying behaviors, I 
help victims of physical 
violence, I assisted to physical 
violence, I assisted to verbal 
abuse, I help victims of verbal 
abuse 

      

       

Coefficientia       

Modello  
Coefficienti non 
standardizzati   

Coefficienti 
standardizzati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 1,458 0,285   5,119 0,000 

  I help victims 
of verbal 
abuse 

-0,058 0,065 -0,055 -0,902 0,367 

  I help victims 
of physical 
violence 

-0,017 0,053 -0,019 -0,316 0,752 

  I assisted to 
verbal abuse 

0,061 0,051 0,063 1,204 0,229 

  I assisted to 
physical 
violence 

0,004 0,045 0,004 0,086 0,932 

  I assisted to 
bullying 
behaviors 

0,144 0,039 0,171 3,704 0,000 

a. Variabile dipendente: Self-
harm intentions 
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Επιπτώσεις στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε προγνωστική ανάλυση για το αποτέλεσμα "ικανοποίηση για τη ζωή", 

που έδειξε ελαφρώς καλύτερη επάρκεια του μοντέλου. (R2 = 0,054). 

Τρεις παράγοντες πρόβλεψης έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται σημαντικά με την ικανοποίηση για τη 

ζωή. Δύο μεταβλητές είναι παράγοντες κινδύνου για την ικανοποίηση για τη ζωή: βοηθώντας στη 

λεκτική κακοποίηση ( = -0,140 , p = .007) και βοηθώντας στον εκφοβισμό ( = - 0,107, p = .020) 

επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση για τη ζωή) , ενώ βοηθώντας άλλους όταν προσβάλλονται 

προφορικά είναι ένας προστατευτικός παράγοντας, στην πραγματικότητα επηρεάζει θετικά την 

ικανοποίηση για τη ζωή ( = - 0,143, p = .018) 

 
Riepilogo del 

modello 
    

  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 

Errore std. 
della 
stima   

1 ,232a 0,054 0,045 4,09326 
  

a. Predittori: (costante), I 
assisted to bullying 
behaviors, I help victims of 
physical violence, I 
assisted to physical 
violence, I assisted to 
verbal abuse, I help 
victims of verbal abuse 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 499,207 5 99,841 5,959 ,000b 

  Residuo 8745,973 522 16,755     

  Totale 9245,180 527       

a. Variabile dipendente: 
Satisfactionforlife 

      

b. Predittori: (costante), I 
assisted to bullying 
behaviors, I help victims of 
physical violence, I 
assisted to physical 
violence, I assisted to 
verbal abuse, I help 
victims of verbal abuse 
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Coefficientia 

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizz
ati   

Coefficient
i 

standardiz
zati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 12,477 0,752   16,591 0,000 

  I help victims of 
verbal abuse 

0,404 0,170 0,143 2,370 0,018 

  I help victims of 
physical violence 

0,100 0,141 0,042 0,712 0,477 

  I assisted to 
verbal abuse 

-0,362 0,134 -0,140 -2,699 0,007 

  I assisted to 
physical violence 

0,039 0,119 0,017 0,330 0,742 

  I assisted to 
bullying 
behaviors 

-0,240 0,102 -0,107 -2,341 0,020 

a. Variabile dipendente: 
Satisfactionforlife 

      

 
Οι επιπτώσεις της θυματοποίησης 

Μια άλλη σημαντική μεταβλητή που πρέπει να αναλυθεί είναι ο αντίκτυπος της ύπαρξης θυμάτων 

στα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο. Συγκεκριμένα ζητήσαμε να μάθουμε αν 

έχουν πέσει θύματα:  

 Λεκτική βία 

 Σωματική βία 

 Εκφοβισμός 

 

Επιπτώσεις στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Ο παρακάτω πίνακας έδειξε μέτρια επάρκεια του μοντέλου (R2 = 0,128) και αρκετούς 

προγνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ικανοποίηση για τη ζωή. Συγκεκριμένα, το να 

είσαι θύμα λεκτικών καταχρήσεων (b = -0,310 , p<.001) και εκφοβισμού (b = -0,134 , p = .003) 

επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση για τη ζωή. Παραδόξως δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 

του προγνωστικού "θύματος σωματικών επιθέσεων", αυτό πιθανώς εξαρτάται από τη χαμηλή 

εμφάνιση φυσικών επιθέσεων στο δείγμα που στην πραγματικότητα δεν επηρεάζουν σημαντικά την 

κατάσταση των υποκειμένων (επειδή δεν υπάρχει ως επί το πλείστον). 
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Riepilogo del 
modello 

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,357a 0,128 0,123 3,92292 
  

a. Predittori: (costante), I 
am victim of bullying, 
Victim of Physical 
Violence, Victim of Verbal 
Abuse 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 1181,173 3 393,724 25,584 ,000b 

  Residuo 8064,007 524 15,389     

  Totale 9245,180 527       

a. Variabile dipendente: 
Satisfactionforlife 

      

b. Predittori: (costante), I 
am victim of bullying, 
Victim of Physical 
Violence, Victim of Verbal 
Abuse 

      

       

Coefficientia       

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizzati   
Coefficienti 

standardizzati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 16,023 0,429   37,317 0,000 

  Victim of Verbal 
Abuse 

-0,821 0,126 -0,310 -6,497 0,000 

  Victim of Physical 
Violence 

0,218 0,158 0,064 1,378 0,169 

  I am victim of bullying -0,316 0,107 -0,134 -2,961 0,003 

a. Variabile dipendente: 
Satisfactionforlife 

      

 

 
Επιπτώσεις στην πρόθεση να φύγει 

Δοκιμάσαμε το ρόλο της μεταβλητής θυματοποίησης στην πρόθεση να εγκαταλείψουμε το 

πλαίσιο και αποκτήσαμε ένα μοντέλο με μέτρια επάρκεια (R2 = 0,082). Όλες οι μεταβλητές που 

σχετίζονται με τη θυματοποίηση σχετίζονται με την πρόθεση να φύγουν. Συγκεκριμένα, το να είσαι 

θύμα λεκτικών καταχρήσεων ( = .243, p <.001 ) και εκφοβισμού ( = -0,103 , p = .032) αυξάνει την 

πρόθεση να φύγει. Παραδόξως, το να είσαι θύμα σωματικών επιθέσεων μειώνει ακόμη και την 

πρόθεση να φύγει  ( = 135, p = .004).. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι η έκθεση σε φυσικές επιθέσεις 

γίνεται αντιληπτή ως μεγαλύτερη απειλή σε περίπτωση αποχώρησης από το θέμα. 
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Riepilogo del 

modello 
    

  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,287a 0,082 0,077 1,95395 
  

a. Predittori: 
(costante), I am victim 
of bullying, Victim of 
Physical Violence, 
Victim of Verbal Abuse 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 179,600 3 59,867 15,680 ,000b 

  Residuo 2000,582 524 3,818     

  Totale 2180,182 527       

a. Variabile 
dipendente: Intention 
to leave 

      

b. Predittori: 
(costante), I am victim 
of bullying, Victim of 
Physical Violence, 
Victim of Verbal Abuse 

      

       

Coefficientia       

Modello  
Coefficienti non 
standardizzati   

Coefficienti 
standardizzati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 2,990 0,214   13,982 0,000 

  Victim of 
Verbal Abuse 

0,313 0,063 0,243 4,974 0,000 

  Victim of 
Physical 
Violence 

-0,169 0,079 -0,103 -2,151 0,032 

  I am victim of 
bullying 

0,154 0,053 0,135 2,896 0,004 

a. Variabile 
dipendente: Intention 
to leave 

      

 
Επιπτώσεις στις προθέσεις αυτοτραυματισμού 

Τέλος, εκτελέσαμε το μοντέλο παλινδρόμησης σε ένα βασικό αποτέλεσμα: την πρόθεση 

αυτοτραυματισμού. Το μοντέλο έδειξε μέτρια επάρκεια (R2 = 0,100) και πάλι θύματα λεκτικής 

κακοποίησης ( = 0,132, p = ,006) και εκφοβισμού ( = 0,236, p <.001) είναι παράγοντες κινδύνου 

για προθέσεις αυτοτραυματισμού. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τη βιβλιογραφία και θα 

πρέπει να αυξήσει την εστίαση των επαγγελματιών στους πιθανούς κινδύνους των λεκτικών και 

ψυχολογικών καταχρήσεων. 
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Riepilogo del 
modello 

    

  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,315a 0,100 0,094 1,50034 
  

a. Predittori: (costante), I 
am victim of bullying, 
Victim of Physical 
Violence, Victim of 
Verbal Abuse 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 130,377 3 43,459 19,306 ,000b 

  Residuo 1179,530 524 2,251     

  Totale 1309,907 527       

a. Variabile dipendente: 
Self-harm intentions 

      

b. Predittori: (costante), I 
am victim of bullying, 
Victim of Physical 
Violence, Victim of 
Verbal Abuse 

      

       

Coefficientia       

Modello  
Coefficienti non 
standardizzati   

Coefficienti 
standardizzati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 0,836 0,164   5,089 0,000 

  Victim of Verbal 
Abuse 

0,132 0,048 0,132 2,733 0,006 

  Victim of 
Physical 
Violence 

0,007 0,060 0,005 0,108 0,914 

  I am victim of 
bullying 

0,209 0,041 0,236 5,124 0,000 

a. Variabile dipendente: 
Self-harm intentions 

      

 
Αντιδράσεις 

Στο μοντέλο μας, υποθέσαμε ότι η έκθεση σε βίαιη συμπεριφορά σχετίζεται με αρνητικά 

αποτελέσματα. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία και οι υποκειμενικές αντιδράσεις μπορεί να μετριάσουν 

τις αντιδράσεις. Το ερωτηματολόγιο μας περιελάμβανε πολλές ερωτήσεις που διερευνούσαν 

υποκειμενικές συμπεριφορές ως απάντηση στην επίθεση. Οι πιθανές αντιδράσεις συνοψίζονται ως 

εξής: 

 Διαχειρίζομαι θετικά συναισθήματα 
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 Κλείνωμε στον εαυτό μου  

  Αγνοώ τις επιθέσεις 

 Αντιδρώ λεκτικά 

 Αντιδρώ σωματικά 

 

Επιπτώσεις στις προθέσεις αυτοτραυματισμού 

Δοκιμάσαμε τους προγνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με τις αντιδράσεις σχετικά με 

τις προθέσεις αυτοτραυματισμού (R2 = 0,107).. Ο παρακάτω πίνακας έδειξε μέτρια επάρκεια του 

μοντέλου. Τα προγνωστικά δεδομένα έδειξαν τον προστατευτικό ρόλο της θετικής συναισθηματικής 

διαχείρισης( = -0,184, p < .001), ενώ η μεταβλητή "κλείνω στον εαυτό μου" αυξάνει την πιθανότητα 

αυτοτραυματισμού ( = 0,207 p <.001) 

 

 
Riepilogo del 

modello 
    

  

Modello R R-quadrato 

R-
quadrato 
adattato 

Errore std. 
della stima   

1 ,327a 0,107 0,099 1,49678 
  

a. Predittori: (costante), I 
react physically when 
attacked, I close in 
myself when attacked, I 
ignore when attacked, 
Positive Emotional 
Management, I react 
verbally when attacked 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 140,449 5 28,090 12,538 ,000b 

  Residuo 1169,458 522 2,240     

  Totale 1309,907 527       

a. Variabile dipendente: 
Self-harm intentions 

      

b. Predittori: (costante), I 
react physically when 
attacked, I close in 
myself when attacked, I 
ignore when attacked, 
Positive Emotional 
Management, I react 
verbally when attacked 
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Coefficientia 

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizz
ati   

Coefficienti 
standardizz

ati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 1,792 0,356   5,034 0,000 

  Positive Emotional 
Management 

-0,186 0,046 -0,184 -4,060 0,000 

  I close in myself 
when attacked 

0,182 0,038 0,207 4,741 0,000 

  I ignore when 
attacked 

0,026 0,043 0,027 0,602 0,548 

  I react verbally 
when attacked 

-0,013 0,045 -0,013 -0,282 0,778 

  I react physically 
when attacked 

0,136 0,070 0,086 1,950 0,052 

a. Variabile dipendente: 
Self-harm intentions 

      

 
Επιπτώσεις στην ικανοποίηση για τη ζωή 

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι υποκειμενικές αντιδράσεις στις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις 

παίζουν ρόλο στην πρόβλεψη ικανοποίησης για τη ζωή(R2 = 0,233). Το μοντέλο που εφαρμόζεται 

έχει ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας και πολλές μεταβλητές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

πρόβλεψη ικανοποίησης για τη ζωή. Συγκεκριμένα, η αποτελεσματική συναισθηματική διαχείριση 

( = 0,119, p = 0,015) και η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων ( = 0,304, p<.001)  

αυξάνουν την ικανοποίηση για τη ζωή, ενώ η μεταβλητή "κλείνω στον εαυτό μου" μειώνει την 

ικανοποίηση για τη ζωή ( = -0,164, p <.001) 

 

 
Riepilogo del 
modello 

    
  

Modello R R-quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. 
della stima   

1 ,482a 0,233 0,224 3,69040 
  

a. Predittori: (costante), 
Effective Conflict 
Management, I react 
verbally when attacked, I 
ignore when attacked, I 
react physically when 
attacked, I close in 
myself when attacked, 
Positive Emotional 
Management 
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ANOVAa 
      

Modello   
Somma dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 2149,668 6 358,278 26,307 ,000b 

  Residuo 7095,512 521 13,619     

  Totale 9245,180 527       

a. Variabile dipendente: 
Satisfactionforlife 

      

b. Predittori: (costante), 
Effective Conflict 
Management, I react 
verbally when attacked, I 
ignore when attacked, I 
react physically when 
attacked, I close in 
myself when attacked, 
Positive Emotional 
Management 

      

       

Coefficientia       

Modello  

Coefficienti 
non 

standardizzati   

Coefficienti 
standardizz

ati t Sign. 

    B 
Errore 

standard Beta     

1 (Costante) 8,647 0,950   9,102 0,000 

  Positive Emotional 
Management 

0,319 0,131 0,119 2,439 0,015 

  I close in myself 
when attacked 

-0,382 0,098 -0,164 -3,902 0,000 

  I ignore when 
attacked 

0,154 0,106 0,060 1,452 0,147 

  I react verbally 
when attacked 

-0,012 0,110 -0,005 -0,108 0,914 

  I react physically 
when attacked 

-0,073 0,172 -0,017 -0,423 0,673 

  Effective Conflict 
Management 

0,804 0,130 0,304 6,183 0,000 

a. Variabile dipendente: 
Satisfactionforlife 

      

 
 

Επιπτώσεις στην πρόθεση να φύγει 

Το μοντέλο παλινδρόμησης που αφορά τις αντιδράσεις στην πρόθεση να φύγει έχει χαμηλή 

επάρκεια (R2 = 0,074), ωστόσο ορισμένες μεταβλητές αντίδρασης επηρεάζουν σημαντικά την 

πρόθεση να εγκαταλείψουν το πλαίσιο. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι παρόμοια σε 

σύγκριση με άλλα μοντέλα, η σωστή συναισθηματική διαχείριση είναι ένας προστατευτικός 

παράγοντας ( = -0,196, p <.001), και" κλείνω στον εαυτό μου" είναι ένας παράγοντας κινδύνου ( 

= 0,123, p = .006). 
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Riepilogo del 
modello 

    

  

Modello R 
R-

quadrato 
R-quadrato 

adattato 
Errore std. della 

stima   
1 ,272a 0,074 0,065 1,96676 

  
a. Predittori: (costante), 
I react physically when 
attacked, I close in 
myself when attacked, I 
ignore when attacked, 
Positive Emotional 
Management, I react 
verbally when attacked 

    

  

       

ANOVAa       

Modello   

Somma 
dei 

quadrati gl 
Media 

quadratica F Sign. 

1 Regressione 161,013 5 32,203 8,325 ,000b 

  Residuo 2019,168 522 3,868     

  Totale 2180,182 527       

a. Variabile dipendente: 
Intention to leave 

      

b. Predittori: (costante), 
I react physically when 
attacked, I close in 
myself when attacked, I 
ignore when attacked, 
Positive Emotional 
Management, I react 
verbally when attacked 

      

       

Coefficientia       

Modello  

Coefficient
i non 

standardiz
zati   

Coefficienti 
standardizzati t Sign. 

    B Errore standard Beta     

1 (Costante) 4,224 0,468   9,032 0,000 

  Positive 
Emotional 
Management 

-0,256 0,060 -0,196 -4,247 0,000 

  I close in 
myself when 
attacked 

0,139 0,050 0,123 2,758 0,006 

  I ignore when 
attacked 

0,040 0,056 0,033 0,724 0,470 

  I react verbally 
when attacked 

0,097 0,059 0,077 1,646 0,100 

  I react 
physically when 
attacked 

0,013 0,092 0,006 0,141 0,888 

a. Variabile dipendente: 
Intention to leave 
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Περίληψη 

Αυτή η έρευνα έχει διεξαχθεί σε 527 Ιταλικά θέματα με ηλικίες που κυμαίνονται από 14 έως 77. 

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων είναι γυναίκες. Η έρευνα ανέλυσε τις σχέσεις μεταξύ 

των προγνωστικών παραγόντων (θυματοποίηση, βοηθώντας/βοηθώντας συμπεριφορές, 

αντιδράσεις) και τα αποτελέσματα (ικανοποίηση για τη ζωή, προθέσεις αυτοτραυματισμού και 

πρόθεση να φύγει). 

Η έρευνα έχει δείξει πολλά αποτελέσματα που είναι συνεπή με τη βιβλιογραφία και άλλα 

αποτελέσματα ειδικά για το δείγμα. 

Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί παράγοντες κινδύνου και προστασίας για βασικές μεταβλητές 

αποτελεσμάτων. Η έρευνα έδειξε ότι η ικανοποίηση για τη ζωή είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα 

για την ευτυχία και σχετίζεται με πολλά θετικά αποτελέσματα, ενώ οι δύο μεταβλητές αρνητικών 

αποτελεσμάτων επηρεάζουν το κλειδί για την κατανόηση των συμπεριφορών. Οι προθέσεις 

αυτοτραυματισμού στην πραγματικότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες πρόβλεψης 

της συμπεριφοράς αυτοτραυματισμού και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και σε 

αυτοκτονία. Προηγούμενη μελέτη επιστημονικής έρευνας, έδειξε την προβληματική σχέση μεταξύ 

του να υπόκειται σε εκφοβισμό και αυτοκτονία, ακόμη και μέσω μετα-ανάλυσης. Επιπλέον, οι 

μελέτες αυτοκτονίας δείχνουν σταθερά ότι οι προθέσεις αυτοκτονίας σχετίζονται περισσότερο με την 

αποτελεσματική αυτοκτονία σε σύγκριση με την κατάθλιψη. Η πρόθεση να φύγει και η κοινωνική 

απομόνωση σχετίζονται σίγουρα με επικίνδυνους καταθλιπτικούς παράγοντες. 

Για το λόγο αυτό, οι σχέσεις που παρατηρούνται σε αυτή τη μελέτη θα πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη, καθώς οι μεταβλητές που εμπλέκονται διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

κατανόηση των επιπτώσεων της βίαιης συμπεριφοράς στη μορφή της (σωματική, ψυχολογική και 

εκφοβιστική).  

Στη μελέτη μας απομονώσαμε μεταβλητές που επηρεάζουν θετικά τα αποτελέσματα και τις 

συμπεριλάβαμε στην ομάδα ή στους προστατευτικούς παράγοντες. 

Οι προστατευτικές μεταβλητές μπορούν: 

 Αυξήση της ικανοποίηση για τη ζωή 

 Μειώση της πρόθεσης να φύγει 

 Μειώση της πρόθεσης αυτοτραυματισμού 

Οι επιβεβαιωμένοι προστατευτικοί παράγοντες αυτής της μελέτης είναι: 

 Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων 

 Αποτελεσματική συναισθηματική διαχείριση σε αντιδράσεις σε σωματικές / ψυχολογικές 

επιθέσεις 

 Βοηθώντας άλλους ανθρώπους που κακοποιούνται προφορικά 
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Αυτή η έρευνα δείχνει τη σημασία των βασικών ψυχολογικών μεταβλητών και του ρόλου των 

υποκειμενικών αντιδράσεων. Το να είσαι σε θέση να διαχειριστείς σωστά τα συναισθήματα και τις 

συγκρούσεις μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τον αντίκτυπο της σωματικής και ψυχολογικής 

κακοποίησης. Επιπλέον, βοηθώντας επίσης τις συμπεριφορές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 

κατανόηση των φαινομένων. Οι άνθρωποι που βοηθά τους άλλους ανθρώπους προφορικά 

κατάχρηση σκόραρε σταθερά καλύτερα, έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για τη ζωή και 

χαμηλότερα στις προθέσεις αυτοτραυματισμού και την πρόθεση να φύγει. 

 

Επιπλέον, η ανάλυσή μας εντόπισε και επιβεβαίωσε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου που 

έχει κατηγοριοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, οι παράγοντες κινδύνου μπορούν: 

 Αυξήση της ικανοποίηση για τη ζωή 

 Μειώση της πρόθεσης να φύγει 

 Μειώση της πρόθεσης αυτοτραυματισμού 

 

Οι παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν στην ανάλυσή μας είναι: 

 Θύμα λεκτικής βίας 

 Θύμα εκφοβισμού 

 Έκθεση / παρατήρηση λεκτικής βίας 

 Να εκτίθεται / παρατηρώντας τον εκφοβισμό 

 Να κλείνεστε στον εαυτό σας όταν λαμβάνετε επιθέσεις 

 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικά δεδομένα για τους επαγγελματίες. Το πρώτο 

σημαντικό πράγμα που πρέπει να παρατηρήσετε είναι ότι η λεκτική κακοποίηση και ο εκφοβισμός 

σχετίζονται σταθερά με αρνητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 

των επιπτώσεων της θυματοποίησης (το θύμα είναι ο ερωτώμενος) ή να παρατηρήσει τέτοιες 

αρνητικές ενέργειες (τα θύματα είναι κάποιος άλλος). 

 

Αυτός ο παράγοντας θα πρέπει να τονίσει το σημείο ότι η διαβίωση σε ένα κοινωνικά τοξικό 

πλαίσιο μπορεί ωστόσο να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις, ακόμη και αν τα υποκείμενα δεν είναι 

άμεσα θύματα. 

 

Τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να εκτελούνται και σε επίπεδο ομίλου, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι μεταβλητές της ομάδας επηρεάζουν σημαντικά την υποκειμενική ευημερία 
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Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η έκθεση ή το θύμα σωματικής βίας δεν 

έδειξε σε αυτή τη μελέτη μια επίδραση που επηρεάζει τις μεταβλητές που εξετάζονται (πρόθεση 

αυτοτραυματισμού, πρόθεση να φύγει και ικανοποίηση για τη ζωή). Αυτά τα απροσδόκητα 

αποτελέσματα μπορεί να σχετίζονται με μια ερμηνεία. Ευτυχώς, το δείγμα έδειξε ένα πολύ χαμηλό 

επίπεδο περιπτώσεων στις οποίες σημειώθηκε σωματική βία. Αυτό, οδηγεί σε μια πολύ σπάνια 

μεταβλητότητα στα θέματα, πιθανώς δεν επαρκεί για να παράγει αποτελέσματα σε παλινδρομήσεις. 

Οι σχεδόν απουσιάζουσες περιπτώσεις σωματικής βίας οδηγούν σε μη σημαντικά 

αποτελέσματα στην προγνωστική ανάλυση. 

 

Ωστόσο, αυτό μας οδηγεί σε δύο σημαντικά περιστατικά που πρέπει να εξετάσουμε: 

 Το χαμηλό επίπεδο σωματικής βίας μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη 

συγκριτική ανάλυση μεταξύ των ιταλικών αποτελεσμάτων και άλλων χωρών που 

συμμετέχουν σε αυτό το έργο 

 Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει την ιδέα ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε περιπτώσεις στις οποίες 

απουσιάζει η σωματική βία, επειδή η ψυχολογική βία μπορεί να είναι επικίνδυνη 

 

Επιπλέον, η ανάλυση υποκειμενικών χαρακτηριστικών έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που 

σημείωσαν υψηλά "όταν επιτίθεμαι κλείνω στον εαυτό μου) έδειξαν σταθερά υψηλότερα αρνητικά 

αποτελέσματα και χαμηλότερα θετικά αποτελέσματα. 
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Η ανάλυση της λεκτικής βίας, της σωματικής βίας και του εκφοβισμού 

σε δείγμα Κύπριων Φοιτητών 
 

 

Ο Οργανισμός Νεολαίας Διώνη χορήγησε τα ερωτηματολόγια 25 ειδών σε γυμνάσια της 

Κύπρου. Το συνολικό δείγμα του θέματος αποτελείται από 410 μαθητές με ηλικία που κυμαίνεται 

από 13 έως 19. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων είναι μεταξύ 15 και 18 ετών( 92% των 

ατόμων) 

 

Πίνακας: ηλικία           

Ετικέτα Αξίας Εκτίμηση Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό 

Τοις 
Εκατό 

  13 2 0,49 0,49 0,49 

  14 15 3,65 3,66 4,15 

  15 125 30,41 30,49 34,63 

  16 109 26,52 26,59 61,22 

  17 87 21,17 21,22 82,44 

  18 59 14,36 14,39 96,83 

  19 13 3,16 3,17 100 

  . 1 0,24 λείπει   

Σύνολο   411 100 100   

 

 

 

 

Το δείγμα είναι καλά ισορροπημένο στο μεταβλητό φύλο. Οι άνδρες μαθητές είναι 213( 51,95% ) 

και οι γυναίκες μαθητές είναι 48,05%). 
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Πίνακας: Φύλο      

Ετικέτα Αξίας Εκτίμηση Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 
Ποσοστό Τοις Εκατό 

 Άνδρας 213 51,82 51,95 51,95 

 Γυναίκα 197 47,93 48,05 100 

 . 1 0,24 Missing  

Σύνολο  411 100 100  

 
Η επίδραση διαφόρων μορφών θυματοποίησης: λεκτική κακοποίηση, σωματική 

κακοποίηση και εκφοβισμός 

Πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση παλινδρόμησης για να κατανοήσουμε ποια είναι η επίδραση 

της λεκτικής κατάχρησης, των σωματικών επιθέσεων και του εκφοβισμού στα τρία κύρια 

αποτελέσματα της μελέτης μας: 

- Προθέσεις για αυτοτραυματισμό( αυτοτραυματισμός)  

- Ικανοποίηση για τη ζωή( SAT)  

- Πρόθεση να εγκαταλείψει το σχολείο (εγκατάλειψη) 

 

Το πρώτο σύνολο πινάκων δείχνει την επίδραση των μεταβλητών στις προθέσεις 

αυτοτραυματισμού. Ομοίως με την επιστημονική έρευνα, τα δεδομένα δείχνουν ότι το να είσαι θύμα 

εκφοβισμού διευκολύνει την πρόθεση αυτοτραυματισμού. Στην πραγματικότητα, ο προγνωστικός 

παράγοντας "θύμα εκφοβισμού" είναι στατιστικά σημαντικός και ο βήτα δείκτης είναι θετικός (t = 

5,79, p<.001). Οι άλλες μεταβλητές δεν έχουν σημαντικά αποτελέσματα. 

 Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου 
(αυτοτραυματισμόυ) 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0,34 0,12 0,11 1,51 

 

Πίνακας: ANOVA 
 
(αυτοτραυματισμόυ
) 
  
  

  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Παλινδρόμησ
η 121,31 3 40,44 17,83 0,001 

Υπόλοιπο 920,49 406 2,27     

Συνολό 1041,8 409       

 

Πίνακας: 
συντελεστές 

(αυτοτραυματισμόυ) 

  

Μη 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές  
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές    

  B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

(Constant) 1 0,14 0 6,91 0,001 

victverb 0,12 0,07 0,13 1,68 0,094 

victphy 0,02 0,07 0,02 0,24 0,808 

victbully 0,3 0,05 0,28 5,79 0,001 
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Οι παρακάτω πίνακες μετρά την επίδραση της θυματοποίησης στην ικανοποίηση για τη 

ζωή. Δεν υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Φαίνεται ότι, στο 

Κυπριακό δείγμα, η ικανοποίηση για τη ζωή σε ανεξάρτητη από τη θυματοποίηση. 

 

 Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου 
(Ικανοποίηση για τη 
ζωή) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,04 0 -0,01 4,16 

 

 

  
Πίνακας: ANOVA 
(Ικανοποίηση για τη 
ζωή) 

  

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Παλινδρόμηση 9,19 3 3,06 0,18 0,912 

Υπόλοιπο 7042,61 406 17,35     

Συνολό 7051,8 409       

 

 

  
  
Πίνακας: 
συντελεστές 
(Ικανοποίηση 
για τη ζωή) 
  
  
  

  

Μη 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές  
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές   

  B 
Std. 

Error Beta t Sig. 

(Constant) 12,75 0,4 0 31,9 0,001 

victverb 0,04 0,19 0,02 0,23 0,821 

victphy -0,07 0,19 -0,03 -0,37 0,71 

victbully 0,09 0,14 0,03 0,64 0,52 

 

Δεν μπορούμε να δούμε σαφώς σημαντικές σχέσεις μεταξύ της θυματοποίησης και της 

πρόθεσης να εγκαταλείψουμε το σχολείο. Συνοψίζοντας, στο δείγμα 410 ατόμων, το να είσαι θύμα 

εκφοβισμού σχετίζεται μόνο με μία από τις πιο επικίνδυνες μεταβλητές: αυξάνει την πρόθεση να 

αυτοτραυματιστεί. 

 

 Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (Πρόθεση να 
εγκαταλείψει το 
σχολείο) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,1 0,01 0 1,74 

 

Πίνακας: ANOVA  
(Πρόθεση να 
εγκαταλείψει το 
σχολείο) 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Παλινδρόμηση 13,59 3 4,53 1,5 0,215 

Υπόλοιπο 1228,38 406 3,03     

Συνολό 1241,96 409       
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 Πίνακας: 
συντελεστές 
(Πρόθεση να 
εγκαταλείψει το 
σχολείο) 
  
  
  

  

Μη 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

  

  B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1,55 0,17 0 9,28 0,001 

victverb 0,05 0,08 0,06 0,67 0,5 

victphy 0,05 0,08 0,05 0,64 0,523 

victbully 0 0,06 0 -0,07 0,946 
 

 

Η μελέτη των αντιδράσεων στη θυματοποίηση. Μια σύγκριση διαχείρισης συναισθημάτων, 

λεκτικών αντιδράσεων, σωματικών αντιδράσεων μεταξύ Κυπρίων μαθητών 

 

Οι παρακάτω πίνακες μετράνε τις σχέσεις μεταξύ των μορφών αντίδρασης στις επιθέσεις και των 

τριών αποτελεσμάτων μας (προθέσεις αυτοτραυματισμού, ικανοποίηση για τη ζωή και πρόθεση να 

εγκαταλείψουμε το σχολείο)  

Στους παρακάτω πίνακες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται κωδικοποιούνται ως εξής 

- Emoman: διαχείριση συναισθημάτων 

- Stoptalk: η αντίδραση είναι κοινωνική απομόνωση, σταματήστε να μιλάτε 

- Ignore: για να αγνοήσετε τις επιθέσεις 

- Verbreact: όταν δέχεται επίθεση, ο μαθητής αντιδρά προφορικά 

- Phyreact: όταν επιτίθεται, το αντιδρά σωματικά 

 

Είναι σαφώς ορατό ότι η κοινωνική απομόνωση και οι λεκτικές αντιδράσεις σχετίζονται με 

αυξημένο επίπεδο πρόθεσης αυτοτραυματισμού. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτές οι δύο 

μεταβλητές είναι παράγοντες κινδύνου, έχοντας αντίστοιχα τις ακόλουθες τιμές  (t = 3,28, p<.001 

και t = 3,22, p<.001). 

 

Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (selfharm) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,28 0,08 0,07 1,54 

 

Πίνακας:ANOVA 
(selfharm) 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 81,5 5 16,3 6,86 0 

Υπόλοιπο 960,3 404 2,38     

Συνολό 1041,8 409       
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Πίνακας: 
Συντελεστές 
(selfharm) 
  
  
  
  
  

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1,18 0,2 0 5,89 0 

emoman -0,06 0,04 -0,08 -1,49 0,138 

stoptalk 0,16 0,05 0,16 3,28 0,001 

ignore 0 0,04 0 0 1 

verbreact 0,17 0,05 0,2 3,22 0,001 

phyreact 0,04 0,06 0,04 0,62 0,535 

 
Οι παράγοντες πρόβλεψης που σχετίζονται με τις αντιδράσεις στις επιθέσεις δεν σχετίζονται 

με την ικανοποίηση για τη ζωή. Και πάλι, αυτή η μεταβλητή φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τη 

σχολική ζωή στο Κυπριακό δείγμα. Στην πραγματικότητα, ο πίνακας δεν παρουσιάζει σημαντικά 

αποτελέσματα και το R-Square είναι πολύ χαμηλό (0,01). 

Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (SAT) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,09 0,01 0 4,16 

 

 Πίνακας:ANOVA 
(SAT)  

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 56,38 5 11,28 0,65 0,661 

Υπόλοιπο 6995,41 404 17,32     

Συνολό 7051,8 409       

 

  
 Πίνακας: 
Συντελεστές (SAT) 

  

Μη 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

  

  
B 

Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 12,59 0,54 0 23,22 0 

emoman 0,05 0,1 0,03 0,5 0,617 

stoptalk 0,15 0,13 0,06 1,13 0,26 

ignore 0,04 0,1 0,02 0,43 0,668 

verbreact -0,07 0,14 -0,03 -0,49 0,625 

phyreact -0,08 0,15 -0,03 -0,5 0,62 

 

Το τελευταίο σύνολο πινάκων αυτής της παραγράφου, δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών αντίδρασης και την πρόθεση να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η διαχείριση 

συναισθημάτων έχει σαφή προστατευτική αξία, στην πραγματικότητα, οι μαθητές που διαχειρίζονται 

σωστά τα συναισθήματα έχουν χαμηλότερη πρόθεση να εγκαταλείψουν τα σχολεία (t = -2,28, p = 

0,023).. Οι μαθητές του σχολείου που αντιδρά προφορικά και σωματικά έχει μεγαλύτερη πρόθεση 

να εγκαταλείψουν τα σχολεία (t = 2,67, p = .008 και t = 2,74, p = .006). 
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Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (abandon) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,3 0,09 0,08 1,67 

 

 

  
Πίνακας: ANOVA 
(abandon) 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 113,4 5 22,68 8,12 0 

Υπόλοιπο 1128,56 404 2,79     

Συνολό 1241,96 409       

 

 

  
  
  
Πίνακας: Συντελεστές 
(abandon) 

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1,01 0,22 0 4,62 0 

emoman -0,09 0,04 -0,12 -2,28 0,023 

stoptalk 0,05 0,05 0,04 0,88 0,38 

ignore 0,06 0,04 0,08 1,64 0,102 

verbreact 0,15 0,06 0,16 2,67 0,008 

phyreact 0,17 0,06 0,16 2,74 0,006 

 
Η επίδραση της επικοινωνίας και της ηγεσίας 

Το ερωτηματολόγιο μέτρησε επίσης τις επιπτώσεις της ηγεσίας (κωδικοποιημένος "ηγέτης") 

και της αποτελεσματικής επικοινωνίας ("effcom") στη μεταβλητή των τριών αποτελεσμάτων. Δεν 

παρατηρούνται σημαντικοί δείκτες. Αυτές οι δύο μεταβλητές φαίνονται μη αποτελεσματικές στο 

Κυπριακό δείγμα. 

 

 
Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (selfharm) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,09 0,01 0 1,59 

 

Πίνακας: ANOVA 
(selfharm) 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Παλινδρόμηση 8,51 2 4,26 1,68 0,188 

Υπόλοιπο 1033,28 407 2,54     

Συνολό 1041,8 409       

 

Πίνακας: Συντελεστές 
(selfharm) 

  

Μη 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

  

  
B 

Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1,84 0,18 0 10,19 0 
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effcom -0,04 0,04 -0,05 -1,06 0,291 

leader 0,06 0,04 0,08 1,63 0,104 

 

Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (SAT) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,07 0 0 4,15 

 

Πίνακας: ANOVA 
(SAT) 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 33,08 2 16,54 0,96 0,384 

Υπόλοιπο 7018,71 407 17,24     

Συνολό 7051,8 409       

 

 

Πίνακας: Συντελεστές 
(SAT) 

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 12,52 0,47 0 26,63 0 

effcom 0,13 0,1 0,07 1,34 0,182 

leader -0,06 0,1 -0,03 -0,55 0,583 

 

Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (abandon) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,1 0,01 0,01 1,74 

 

Πίνακας: ANOVA 
(abandon) 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 12,88 2 6,44 2,13 0,12 

Υπόλοιπο 1229,08 407 3,02     

Συνολό 1241,96 409       

 

  
  
Πίνακας: 
Συντελεστές 
(abandon) 
  
  

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1,83 0,2 0 9,31 0 

effcom -0,06 0,04 -0,07 -1,48 0,14 

leader 0,07 0,04 0,08 1,64 0,103 
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Η επίδραση της υποστήριξης στους μαθητές του σχολείου και η παρατήρηση βίαιων 

συμπεριφορών 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία μοντελοποίησης της Bandura, αναλύσαμε δύο σημαντικές 

συμπεριφορές. Από τη μία πλευρά, μετρήσαμε την υποστηρικτική και την προσωποποιητική 

συμπεριφορά. Υποθέσαμε ότι οι μαθητές είναι διαφορετικοί στο άνοιγμα τους για να βοηθήσουν 

τους συνομηλίκους θύματα διαφόρων μορφών επιθέσεων. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι η παρατήρηση 

της αρνητικής συμπεριφοράς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.  

Η μεταβλητή που περιλαμβάνεται στη μελέτη: 

- Υποστήριξη συνομηλίκων όταν επιτίθενται προφορικά (supportverb)  

- Υποστήριξη συνομηλίκων όταν επιτίθενται σωματικά( υποστήριξη)  

- Να παρατηρούν λεκτικές επιθέσεις( assistverb)  

- Να παρατηρούν σωματικές επιθέσεις( υποβοήθηση)  

- Να παρατηρήσουν τον εκφοβισμό( assistbully) 

 

Ο πίνακας δείχνει σαφώς ότι η παρατήρηση της συμπεριφοράς του εκφοβισμού δεν είναι 

επικίνδυνη για το θύμα, αλλά και για τους μαθητές που βοηθούν σε αυτή τη μορφή συμπεριφοράς. 

Στην πραγματικότητα, ο πίνακας δείχνει ότι η παρατήρηση των συμπεριφορών εκφοβισμού 

συνδέεται με αυξημένες προθέσεις αυτοτραυματισμού (t = 3,61, p<.001) και αυξημένη πρόθεση να 

εγκαταλείψουν το σχολείο (t = 3,11, p = .002). 

Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (selfharm) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,23 0,05 0,04 1,56 

 

Πίνακας: ANOVA 
(selfharm) 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 54,64 5 10,93 4,47 0,001 

Υπόλοιπο 987,16 404 2,44     

Συνολό 1041,8 409       

 

Πίνακας: 
Συντελεστές 
(selfharm) 

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1,32 0,21 0 6,27 0 

supportverb -0,04 0,05 -0,05 -0,76 0,45 

supportphys 0,02 0,05 0,03 0,48 0,632 

assistverb 0,02 0,04 0,03 0,55 0,585 

assistphys 0,04 0,05 0,04 0,79 0,431 

assistbully 0,17 0,05 0,19 3,61 0,001 
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Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (SAT) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,07 0 -0,01 4,17 

 

 

Πίνακας: ANOVA 
(SAT) 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 33,71 5 6,74 0,39 0,857 

Υπόλοιπο 7018,09 404 17,37     

Συνολό 7051,8 409       

 

 

Πίνακας: 
Συντελεστές (SAT) 

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 13,18 0,56 0 23,47 0 

supportverb -0,07 0,13 -0,04 -0,58 0,565 

supportphys -0,08 0,13 -0,04 -0,61 0,544 

assistverb 0,06 0,11 0,03 0,58 0,561 

assistphys 0,01 0,12 0 0,06 0,95 

assistbully -0,02 0,12 -0,01 -0,16 0,87 

 

Πίνακας: Περίληψη 
μοντέλου (abandon) 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0,21 0,05 0,03 1,71 

 

Πίνακας: ANOVA 
(abandon) 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Παλινδρόμηση 55,98 5 11,2 3,81 0,002 

Υπόλοιπο 1185,98 404 2,94     

Συνολό 1241,96 409       

 

Πίνακας: Συντελεστές 
(abandon) 

 
Μη 

Τυποποιημένοι 
Συντελεστές 

 
Τυποποιημένοι 

Συντελεστές 
  

 B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 1,54 0,23 0 6,67 0 

supportverb -0,02 0,05 -0,03 -0,46 0,649 

supportphys -0,03 0,05 -0,04 -0,63 0,53 

assistverb -0,05 0,04 -0,07 -1,19 0,237 

assistphys 0,1 0,05 0,11 2 0,046 

assistbully 0,16 0,05 0,17 3,11 0,002 
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Διακρατικές συγκρίσεις για την ανάλυση της λεκτικής κακοποίησης, 

της σωματικής βίας και του εκφοβισμού σε δείγμα Ρουμάνων, Ιταλών 

και Κυπρίων φοιτητών 

 
 

Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, πραγματοποιήσαμε μια διακρατική σύγκριση μεταξύ 

των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στη Ρουμανία και την Ιταλία, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις 

μεγαλύτερες πηγές δεδομένων σε αυτή την έρευνα. Αυτές οι συγκρίσεις θα μας επιτρέψουν να 

προσδιορίσουμε πιθανές διαφορές στις συμμετέχουσες χώρες. 

 

Συγκρίσεις ANOVA 

Ο πρώτος στόχος μας είναι να συγκρίνουμε την αντίληψη των μαθητών στις συμμετέχουσες 

χώρες. Για το σκοπό αυτό, υιοθετήσαμε τη δοκιμή ANOVA στο συνολικό δείγμα, κωδικοποιώντας 

τη μεταβλητή εθνικότητα = 1 Για την Ιταλία, εθνικότητα = 2 για την Κύπρο και εθνικότητα = 3 για τη 

Ρουμανία. 

Ο πίνακας περιλαμβάνει διάφορες μεταβλητές για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών 

συγκρίσεων: 

- -Μέσα της εθνικότητας για όλες τις μεταβλητές μελέτες, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν 

μια ιδέα για τις πιο παρούσες μεταβλητές στις τρεις χώρες 

- Δοκιμή F: είναι το αποτέλεσμα της δοκιμής ANOVA που εκτελείται 

- Τιμή P: μας επιτρέπει να καταλάβουμε αν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των χωρών. 

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό όταν η τιμή Ρ είναι μικρότερη από 0,05. Τουλάχιστον ένας 

μέσος όρος είναι σημαντικά διαφορετικός από τους άλλους όταν η τιμή Ρ είναι μικρότερη από 

0.05. 

 

Για να απλοποιήσουμε αυτή την ανάλυση, επισημάναμε με κίτρινο χρώμα τις σημαντικές τιμές ρ 

και τις σχετικές διαφορές στα μέσα.  

Η μελέτη αυτή έχει συνολικό δείγμα 1777 ατόμων. Αυτό ς ο παράγοντα ς υποδηλώνε ι ότι η 

στατιστική ισχύς είναι υψηλή και για το λόγο αυτό θα είναι σημαντικές και μικρές διαφορές μεταξύ 

των δύο υπο-δειγμάτων.  

Αυτός ο πίνακας συνοψίζει τον μέσο όρο που προκύπτει σε όλες τις δοκιμές ANOVA. Στατιστικά 

διαφορετικά μέσα επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα. 
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    N Mean Std. Deviation 

victverb Ιταλία 539 3,45 1,58 

  Κύπρος 410 2,49 1,83 

  Ρουμανία 827 2,06 1,57 

  Σύνολο 1776 2,58 1,74 

victphy Ιταλία 539 1,86 1,25 

  Κύπρος 410 2,26 1,86 

  Ρουμανία 828 1,45 1,18 

  Σύνολο 1777 1,76 1,42 

emoman Ιταλία 539 4,11 1,56 

  Κύπρος 410 3,37 2,19 

  Ρουμανία 828 3,27 2,27 

  Σύνολο 1777 3,55 2,09 

stoptalk Ιταλία 539 3,01 1,8 

  Κύπρος 410 2,01 1,59 

  Ρουμανία 828 1,9 1,66 

  Σύνολο 1777 2,26 1,76 

ignore Ιταλία 539 3,28 1,64 

  Κύπρος 410 3,52 2,24 

  Ρουμανία 828 3,28 2,29 

  Σύνολο 1777 3,33 2,1 

verbreact Ιταλία 539 4,09 1,62 

  Κύπρος 410 2,79 1,89 

  Ρουμανία 825 2,83 2,08 

  Σύνολο 1774 3,2 2 

phyreact Ιταλία 539 1,58 1 

  Κύπρος 410 2,11 1,69 

  Ρουμανία 828 2,1 1,83 

  Σύνολο 1777 1,94 1,61 

effcom Ιταλία 539 4,56 1,59 

  Κύπρος 410 3,83 2,18 

  Ρουμανία 827 3,8 2,27 
 Σύνολο 1776 4,04 2,09 

leader Ιταλία 539 3,69 1,87 

  Κύπρος 410 2,61 2 

  Ρουμανία 828 2,48 2,07 

  Σύνολο 1777 2,88 2,06 

supportverb Ιταλία 539 5,14 1,48 

  Κύπρος 410 3,67 2,05 

  Ρουμανία 827 3,48 2,15 

  Σύνολο 1776 4,03 2,08 

supportphy Ιταλία 539 5,18 1,77 

  Κύπρος 410 3,53 2,07 

  Ρουμανία 826 3,38 2,16 

  Σύνολο 1775 3,96 2,18 

assistverb Ιταλία 539 4,36 1,62 

  Κύπρος 410 3,95 2,19 
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  Ρουμανία 826 3,83 2,24 

  Σύνολο 1775 4,02 2,07 

assistphy Ιταλία 539 2,89 1,82 

  Κύπρος 410 2,84 1,94 

  Ρουμανία 827 2,91 2,07 

  Σύνολο 1776 2,89 1,97 

victbully Ιταλία 539 2,47 1,77 

  Κύπρος 410 1,78 1,47 

  Ρουμανία 827 1,89 1,67 

  Σύνολο 1776 2,04 1,68 

assistbully Ιταλία 539 3,28 1,88 

  Κύπρος 410 2,42 1,87 

  Ρουμανία 827 2,65 2,11 
 Σύνολο 1776 2,79 2,01 

selfharm Ιταλία 539 1,83 1,58 

  Κύπρος 410 1,86 1,6 

  Ρουμανία 827 1,85 1,73 

  Σύνολο 1776 1,85 1,66 

happylife Ιταλία 539 4,38 1,49 

  Κύπρος 410 5,21 2,12 

  Ρουμανία 827 5,01 2,3 

  Σύνολο 1776 4,87 2,07 

socialclimate Ιταλία 539 3,91 1,65 

  Κύπρος 410 4,96 2,07 

  Ρουμανία 827 4,64 2,09 

  Σύνολο 1776 4,49 2 

satrel Ιταλία 539 4,52 1,67 

  Κύπρος 410 4,99 2,03 

  Ρουμανία 827 4,86 2,13 

  Σύνολο 1776 4,79 1,99 

Αυτός ο πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα των δοκιμών ANOVA, δείχνοντας ποιες δοκιμές 

έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα. 

 

Πίνακας: ANOVA 

    
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

victverb 
Μεταξύ 
Ομάδων 630,07 2 315,04 117,33 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 4760,57 1773 2,69     

  Σύνολο 5390,65 1775       

victphy 
Μεταξύ 
Ομάδων 187,13 2 93,56 48,81 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 3400,75 1774 1,92     

  Σύνολο 3587,88 1776       

emoman 
Μεταξύ 
Ομάδων 246,53 2 123,27 29,11 0,001 
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Εντός 
Ομάδων 7511,89 1774 4,23     

  Σύνολο 7758,42 1776       

stoptalk 
Μεταξύ 
Ομάδων 439,5 2 219,75 77,11 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 5055,72 1774 2,85     

 Σύνολο 5495,22 1776       

ignore 
Μεταξύ 
Ομάδων 18,29 2 9,15 2,07 0,126 

  
Εντός 
Ομάδων 7821,15 1774 4,41     

  Σύνολο 7839,44 1776       

verbreact 
Μεταξύ 
Ομάδων 611,08 2 305,54 83,92 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 6447,64 1771 3,64     

  Σύνολο 7058,72 1773       

phyreact 
Μεταξύ 
Ομάδων 105,78 2 52,89 20,95 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 4478,82 1774 2,52     

  Σύνολο 4584,6 1776       

effcom 
Μεταξύ 
Ομάδων 212,66 2 106,33 24,9 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 7572,74 1773 4,27     

  Σύνολο 7785,4 1775       

leader 
Μεταξύ 
Ομάδων 510,92 2 255,46 64,32 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 7046,34 1774 3,97     

  Σύνολο 7557,26 1776       

supportverb 
Μεταξύ 
Ομάδων 969,47 2 484,73 128,29 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 6699,01 1773 3,78     

  Σύνολο 7668,48 1775       

supportphy 
Μεταξύ 
Ομάδων 1159,07 2 579,53 140,82 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 7292,76 1772 4,12     

  Σύνολο 8451,83 1774       

assistverb 
Μεταξύ 
Ομάδων 95,08 2 47,54 11,21 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 7515,31 1772 4,24     

  Σύνολο 7610,39 1774       

assistphy 
Μεταξύ 
Ομάδων 1,18 2 0,59 0,15 n.s. 

  
Εντός 
Ομάδων 6864,75 1773 3,87     



68 

 

  Σύνολο 6865,93 1775       

victbully 
Μεταξύ 
Ομάδων 144,71 2 72,36 26,21 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 4894,68 1773 2,76     

  Σύνολο 5039,4 1775       

assistbully 
Μεταξύ 
Ομάδων 198,98 2 99,49 25,18 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 7006,57 1773 3,95     

  Σύνολο 7205,55 1775       

selfharm 
Μεταξύ 
Ομάδων 0,15 2 0,08 0,03 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 4866,26 1773 2,74     

  Σύνολο 4866,42 1775       

happylife 
Μεταξύ 
Ομάδων 193,82 2 96,91 23,17 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 7414,82 1773 4,18     

  Σύνολο 7608,64 1775       

socialclimate 
Μεταξύ 
Ομάδων 285,42 2 142,71 37,01 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 6836,46 1773 3,86     

  Σύνολο 7121,87 1775       

satrel 
Μεταξύ 
Ομάδων 60,87 2 30,43 7,76 0,001 

  
Εντός 
Ομάδων 6950,1 1773 3,92     

  Σύνολο 7010,97 1775       

 

Ο πρώτος πίνακας συνοψίζει τις μεταβλητές που σχετίζονται με το να είναι θύμα διαφόρων 

μορφών κακοποίησης (λεκτική, σωματική, εκφοβισμός). 

 

  Ιταλία Κύπρος Ρουμανία 

Λεκτική Βία 3,45 2,49 2,06 

Σωματική 
Βία 1,86 2,26 1,45 

Εκφοβισμός 2,47 1,78 1,89 

 
Η ανάλυση δείχνει μια σαφή σημαντική έκθεση των Ιταλών φοιτητών στη λεκτική κακοποίηση 

και τον εκφοβισμό. Οι Κύπριοι μαθητές είναι πιο εκτεθειμένοι σε σωματικές επιθέσεις. Σε γενικό 

επίπεδο, η εμφάνιση βίας είναι χαμηλή, δεδομένου ότι χρησιμοποιήσαμε μια κλίμακα σε 7 σημεία. 

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τα αποτελέσματα των αντιδράσεων στη λεκτική 

κακοποίηση, τις σωματικές επιθέσεις και τον εκφοβισμό. Είναι σαφές η διαφορά στις μορφές 

αντίδρασης στις τρεις συμμετέχουσες χώρες. 
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 Ιταλία Κύπρος Ρουμανία 

Emotion 
Management 4,11 3,37 3,27 

Stop talking 3,01 2,01 1,9 

Ignore  3,28 3,52 3,28 

Verbal reactions 4,09 2,79 2,83 

Physical reaction 1,58 2,11 2,1 

 
Οι Ιταλοί φοιτητές παρουσιάζουν τρεις κυρίαρχες αντιδράσεις" διαχείριση συναισθημάτων"," 

σταματήστε να μιλάτε και κοινωνική απομόνωση "και"λεκτική αντίδραση". Μεταξύ αυτών των τριών 

αντιδράσεων, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μόνο η "διαχείριση συναισθημάτων" οδηγεί σε θετικά 

αποτελέσματα (καλύτερη ικανοποίηση για τη ζωή, χαμηλότερη πρόθεση αυτοτραυματισμού και 

πρόθεση να φύγει). 

Η φυσική αντίδραση στις επιθέσεις είναι ελαφρώς υψηλότερη στα δείγματα σχολείων της 

Κύπρου και της Ρουμανίας, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η τιμή είναι αρκετά χαμηλή. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σύγκριση των χωρών σχετικά με τις μεταβλητές 

"αποτελεσματική επικοινωνία" και "Ηγεσία". Τα ιταλικά δείγματα είχαν υψηλότερα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με άλλα δείγματα. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτές οι δύο μεταβλητές δεν 

έχουν συγκεκριμένη προγνωστική δύναμη στα αποτελέσματα που προβλέπονται σε αυτή τη μελέτη 

και δεν φαίνεται να επηρεάζουν – ειδικά στο Κυπριακό δείγμα – να καθορίσουν αυξημένη 

ικανοποίηση ή χαμηλότερα αποτελέσματα στην πρόθεση να αυτοτραυματιστούν και να 

εγκαταλείψουν το σχολείο. Πιθανώς αυτά τα δύο στοιχεία είναι υπερβολικά εγωκεντρικά (ηγεσία) ή 

πολύ ευρεία (αποτελεσματική επικοινωνία) και χρειάζονται περαιτέρω πρόσθετους περιγραφείς για 

να είναι προγνωστικοί. 

 

  Ιταλία Κύπρος Ρουμανία 

Αποτελεσματική 
Επικοινωνία 4,56 3,83 3,8 

Ηγεσία 3,69 2,61 2,48 

 

Ο ακόλουθος πίνακας μετρά την προσωκοινωνική και αντιπροσωπευτική συμπεριφορά.  

Οι κοινωνικές συμπεριφορές υποστηρίζουν όλες τις συμπεριφορές προς τα θύματα. Διαχωρίσαμε 

την υποστήριξη σε θύματα λεκτικής και σωματικής κακοποίησης. 

Οι αντιπροσωπευτικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις στις οποίες οι 

άνθρωποι παρατηρούσαν συμπεριφορές κακοποίησης (λεκτική, σωματική, εκφοβιστική). 

Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τα ιταλικά δείγματα παρατηρούσαν συχνότερα αυτές τις μορφές 

συμπεριφορών και αυτό είναι επίσης σύμφωνο με το υψηλότερο ποσοστό θυματοποίησης που 

παρατηρήθηκε νωρίτερα. 
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Η μόνη μεταβλητή που δεν έχει σημαντικές διαφορές είναι η παρατήρηση της σωματικής βίας, η 

οποία είναι πολύ σπάνια όπως φαίνεται στους προηγούμενους πίνακες. 

 

  Ιταλία Κύπρος Ρουμανία 

Υποστηρίξτε άλλους όταν 
επιτίθενται λεκτικά 5,14 3,67 3,48 

Υποστηρίξτε άλλους όταν 
επιτίθενται σωματικά 5,18 3,53 3,38 

Παρατηρηθείσα λεκτική 
κατάχρηση 4,36 3,95 3,83 

Παρατηρούμενη σωματική 
κακοποίηση 2,89 2,84 2,91 

Παρατηρημένος εκφοβισμός 3,28 2,42 2,65 

 

Ο τελευταίος πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα. Παρά από την ανάλυση, οι Ιταλοί φοιτητές 

φαίνεται να δείχνουν πιο προσωποποιημένη συμπεριφορά, ηγεσία και αποτελεσματική επικοινωνία, 

η ικανοποίησή τους για τη ζωή είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την Κύπρο και τη Ρουμανία. 

Επιπλέον, οι Κύπριοι και Ρουμάνοι φοιτητές έχουν πολύ χαμηλότερη πρόθεση να εγκαταλείψουν το 

πλαίσιο τους. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των φοιτητών των τριών χωρών, η οποία 

είναι αρκετά χαμηλή σε όλες τις περιπτώσεις. 

  Ιταλία Κύπρος Ρουμανία 

Προθέσεις 
αυτοτραυματισμού 1,83 1,86 1,85 

Ευτυχισμένη η ζωή μου 4,38 5,21 5,01 

Μου αρέσει το κοινωνικό 
μου πλαίσιο 3,91 4,96 4,64 

Ικανοποίηση των 
σχέσεων 4,52 4,99 4,86 

Εγκαταλείψτε το πλαίσιο 4,14 1,79 2,03 

 

Περίληψη των προγνωστικών σχέσεων για τα αποτελέσματα: πρόθεση για αυτοτραυματισμό, 

ικανοποίηση για τη ζωή και πρόθεση να φύγει. Οι θετικές προβλέψεις σημειώνονται με το σύμβολο 

"+", όχι σημαντικές σχέσεις με "=" και αρνητικές με "-". 

Ρουμανία  

Το ρουμανικό δείγμα δείχνει ότι οι σωματικές επιθέσεις και ο εκφοβισμός έχουν τη δύναμη να 

αυξήσουν την πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο, να αυτοτραυματιστούν και να μειώσουν την 

ικανοποίηση για τη ζωή. Η επίδραση της λεκτικής κατάχρησης δεν έχει αυτή την άμεση σχέση με το 

δείγμα που αναλύθηκε.  
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  SelfHarm Leave SFL 

VictimVerbal = = = 

VictimPhysical + + - 

VictimBullying + + - 

 

Η αντίδραση στις επιθέσεις είναι μια πολύ σημαντική μεταβλητή στο ρουμανικό δείγμα, στην 

πραγματικότητα, καθώς είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στον ακόλουθο πίνακα ότι υπάρχουν πολλές 

σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της μελέτης. 

Η διαχείριση συναισθημάτων έχει προστατευτική αξία και αυξάνει την ικανοποίηση για τη 

ζωή. Αγνοήστε τους άλλους είναι μια ουδέτερη αντίδραση και δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της 

πρόθεσης αυτοτραυματισμού, εγκαταλείπουν το σχολείο και την ικανοποίηση για τη ζωή. Μπορούμε 

να δούμε ξεκάθαρα τις αρνητικές επιπτώσεις του" σταματήστε να μιλάτε"," αντιδράστε προφορικά 

"και" αντιδράστε φυσικά. 

  SelfHarm Leave SFL 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων = = + 

Κλείσιμο στον εαυτό + = - 

Άγνοια = = = 

Λεκτικές Αντιδράσεις + = - 

Σωματικές Αντιδράσεις + + = 

 

Το στυλ επικοινωνίας έχει επίσης σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα που μελετήθηκαν. 

Στο ρουμανικό δείγμα, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η αποτελεσματική επικοινωνία, η 

απόκρυψη πληροφοριών, η ηγεσία και η ισότιμη επικοινωνία μπορούν να οριστούν προστατευτικοί 

παράγοντες, καθώς αυξάνουν την ικανοποίηση για τη ζωή και μειώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα 

(πρόθεση να φύγουν, προθέσεις αυτοτραυματισμού). Ο φόβος της εξουσίας μειώνει την 

ικανοποίηση για τη ζωή και αυξάνει τα αρνητικά αποτελέσματα. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Αποτελεσματική Επικοινωνία για 
τη διαχείριση συγκρούσεων = = + 

Ηγεσία = = + 

Ίση Επικοινωνία = - + 

Χαμηλή Βεβαιότητα - - - 

Απόκρυψη Πληροφοριών = = + 

Φόβος για εξουσία + + - 
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Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με το ρόλο της υποστήριξης άλλων και της 

αντιπροσωπευτικής συμπεριφοράς είναι σύμφωνα με τα επιστημονικά αποτελέσματα. Η ενεργή 

βοήθεια προς τους άλλους, τουλάχιστον όταν επιτίθενται προφορικά, έχει έναν "θεραπευτικό ρόλο" 

θεωρώντας ότι αυτός ο παράγοντας αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησης για τη ζωή. 

Όπως αναμένεται από τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η παρατήρηση της βίαιης 

συμπεριφοράς έχει επίδραση και στον παρατηρητή. Η αντίληψη ενός εχθρικού πλαισίου αυξάνει τις 

προθέσεις αυτοτραυματισμού και την πρόθεση να φύγει. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Ενεργή βοήθεια 
(λεκτική)  = = + 

Ενεργή βοήθεια 
(σωματική)  = = = 

Βοηθήστε τη λεκτική 
κατάχρηση = = = 

Βοηθήστε τη σωματική 
κακοποίηση + + = 

Βοηθήστε τον 
εκφοβισμό + + - 

 

Ιταλία 

Η επίδραση της θυματοποίησης στο ιταλικό δείγμα είναι ισχυρή. Η θυματοποίηση μέσω 

λεκτικής κακοποίησης και εκφοβισμού παράγει παρόμοια αποτελέσματα: μειώνει την ικανοποίηση 

για τη ζωή και αυξάνει τις αρνητικές προθέσεις (αυτοτραυματισμός, εγκατάλειψη). 

  SelfHarm Leave SFL 

VictimVerbal + + - 

VictimPhysical = - = 

VictimBullying + + - 

 

Αντιδράσεις 

Διαφορετικά από το άλλο δείγμα, η πιο αρνητική αντίδραση στο ιταλικό δείγμα είναι να κλείσει 

και να σταματήσει να μιλάει. Η κοινωνική απομόνωση είναι υψηλότερη στο ιταλικό δείγμα, αυτό 

μπορεί να σχετίζεται με την υψηλότερη συχνότητα λεκτικών επιθέσεων (ίδιο μοντέλο επικοινωνίας) 

και επίσης με λεκτικές αντιδράσεις. 

Η διαχείριση των συναισθημάτων έχει προστατευτική αξία, ο παράγοντας αυτός δεν αυξάνει 

την ικανοποίηση για τη ζωή, αλλά μειώνει την αρνητική πρόθεση (να εγκαταλείψει το πλαίσιο ή να 

αυτοτραυματιστεί). 
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  SelfHarm Leave SFL 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων - - = 

Κλείσιμο στον εαυτό + + + 

Άγνοια = = - 

Λεκτικές Αντιδράσεις = = = 

Σωματικές 
Αντιδράσεις = = = 

 

 

Ομοίως με το ρουμανικό δείγμα, επίσης Ιταλοί συμμετέχοντες επέδειξαν ένα "θεραπευτικό 

αποτέλεσμα" βοηθώντας τους άλλους όταν πέφτουν θύματα λεκτικής κατάχρησης. Δεν 

παρατηρούμε επίσης σε αυτή την περίπτωση ένα "θεραπευτικό αποτέλεσμα" βοηθώντας τους 

άλλους όταν πέφτουν θύματα σωματικής βίας. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εμφάνιση 

σωματικής βίας είναι ευτυχώς πολύ χαμηλότερη. Για το λόγο αυτό, μπορεί να αναμένουμε ότι οι 

συμμετέχοντες έχουν ελάχιστη εμπειρία να βοηθήσουν τα θύματα βίας και αυτό οδηγεί σε ένα μη 

σημαντικό αποτέλεσμα. 

Ομοίως με το ρουμανικό δείγμα, η ύπαρξη σε εχθρικό πλαίσιο έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η 

παρατήρηση της λεκτικής κατάχρησης αυξάνει την πρόθεση να φύγει, η παρατήρηση του 

εκφοβισμού διευκολύνει την πρόθεση αυτοτραυματισμού και μειώνει την ικανοποίηση για τη ζωή. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Ενεργή βοήθεια 
(λεκτική)  = = + 

Ενεργή βοήθεια 
(σωματική)  = = = 

Βοηθήστε τη λεκτική 
κατάχρηση = + - 

Βοηθήστε τη σωματική 
κακοποίηση = = = 

Βοηθήστε τον 
εκφοβισμό + = - 

Κύπρος 

 

Το Κυπριακό δείγμα χαρακτηρίζεται από την επίδραση του εκφοβισμού, που σε συνδυασμό 

με την επιστημονική έρευνα, αυξάνουν τις προθέσεις αυτοτραυματισμού. Δεν παρατηρούνται άλλα 

σημαντικά αποτελέσματα. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

VictimVerbal = = = 
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VictimPhysical = = = 

VictimBullying + = = 

 

Η προστατευτική αξία της διαχείρισης συναισθημάτων είναι διακρατική, στις τρεις συμμετέχουσες 

χώρες ο παράγοντας αυτός προστατεύει το άτομο. Στην περίπτωση του Κυπριακού δείγματος, μια 

σωστή διαχείριση συναισθημάτων μειώνει την πρόθεση να εγκαταλείψει το σχολείο. Όλες οι άλλες 

αντιδράσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις: 

- Αν σταματήσετε να μιλάτε αυξάνει την πρόθεση αυτοτραυματισμού 

- Αν αγνοήσει τις επιθέσεις μειώνει την ικανοποίηση για τη ζωή 

- Να αντιδράσει προφορικά αυξάνει την πρόθεση αυτοτραυματισμού και να εγκαταλείψει τις 

σχολικές μεταβλητές 

- Η φυσική αντίδραση αυξάνει την πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων = - = 

Κλείσιμο στον εαυτό + = + 

Άγνοια = = - 

Λεκτικές Αντιδράσεις + + = 

Σωματικές Αντιδράσεις = + = 

 

Η προσωκοινωνική συμπεριφορά δεν έχει θεραπευτικές επιδράσεις στο δείγμα που αναλύθηκε. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε μια κοινή αρνητική επίδραση της παρατήρησης της συμπεριφοράς 

του εκφοβισμού. Στην περίπτωση του Κυπριακού δείγματος, το να είναι ένα εχθρικό πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται από εκφοβισμό αυξάνει τις προθέσεις αυτοτραυματισμού και την πιθανότητα να 

εγκαταλείψει το σχολείο. 

 

  SelfHarm Leave SFL 

Ενεργή βοήθεια 
(λεκτική)  = = = 

Ενεργή βοήθεια 
(σωματική)  = = = 

Βοηθήστε τη λεκτική 
κατάχρηση = = = 

Βοηθήστε τη σωματική 
κακοποίηση = = = 

Βοηθήστε τον 
εκφοβισμό + + = 
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Συμπερασματα και κατευθυντήριες γραμμές  

 

Ως συμπέρασμα αυτών των μελετών και διακρατικής σύγκρισης, προτείνονται οι ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης: 

 

- Η διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόληψη των 

αρνητικών επιπτώσεων της λεκτικής, σωματικής βίας και του εκφοβισμού 

- Τα προγράμματα διαχείρισης συναισθημάτων συνιστώνται ιδιαίτερα μεταξύ των σχολείων 

- Η σωματική βία είναι χαμηλή στις συμμετέχουσες χώρες, αλλά ο εκφοβισμός αυξάνεται. Οι 

κοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με την προσωκοινωνική συμπεριφορά και την 

αντιπροσωπευτική συμπεριφορά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει ο 

εκφοβισμός 

- Τα προγράμματα πρόληψης του εκφοβισμού συνιστώνται ιδιαίτερα στις συμμετέχουσες 

χώρες. Το να είσαι θύμα εκφοβισμού ή επίσης να βοηθήσεις σε συμπεριφορές εκφοβισμού 

είναι επικίνδυνο για τους μαθητές του σχολείου και να οδηγήσει σε χαμηλότερη ικανοποίηση 

για τη ζωή, αυξημένη πρόθεση να εγκαταλείψει το σχολείο και ιδιαίτερα αυξημένη πρόθεση 

αυτοτραυματισμού 

- Οι λεκτικές και σωματικές αντιδράσεις σχετίζονται με χαμηλότερη ικανοποίηση για τη ζωή. 

Αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αποθαρρύνονται στα 

προγράμματα διαχείρισης συναισθημάτων για μαθητές σχολείων. 
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Παράρτημα A 

Ερωτηματολόγιο  

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη ζωή στο σχολείο, 

συμπεριλαμβανομένης της βίαιης συμπεριφοράς (λεκτική και σωματική). Θα συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο που υποδεικνύει τη συχνότητα συμπεριφοράς σε κλίμακα από 1 έως 7, όπου 1 αντιστοιχεί 

σε "ποτέ" και 7 σε "καθημερινή". Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε 

στρατηγικές και μεθόδους για την πρόληψη της βίας και την αύξηση της ικανοποίησης των μαθητών στο 

σχολείο. 

Ηλικία  ....................................................................................................................................... 

Φύλο   ....................................................................................................................................... 

1. Έχω πέσει θύμα λεκτικής βίας στο 

σχολείο 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Έχω πέσει θύμα σωματικής βίας 

στο σχολείο 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Όταν οι συμμαθητές μου 

επιτίθενται, Διαχειρίζομαι με επιτυχία 

τα συναισθήματά μου 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Όταν οι συμμαθητές μου μου 

επιτίθενται, σταματώ να μιλάω και να 

κλείνωμε στον εαυτό μου 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Όταν οι συμμαθητές μου, μου 

επιτίθενται, τους αγνοώ 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Όταν οι συμμαθητές μου με 

επιτίθενται, θυμώνω και αντιδρώ 

λεκτικά 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Όταν οι συμμαθητές μου με 

επιτίθενται, θυμώνω και αντιδρώ 

σωματικά 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Χρησιμοποιώ αποτελεσματικά την 

επικοινωνία μου για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων στην τάξη 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Θεωρούμε ηγέτης στην τάξη 1 2 3 4 5 6 7 

 

10. Όταν υπάρχει κάποια μορφή 

1 2 3 4 5 6 7 
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λεκτικής βίας προσπαθώ ενεργά να 

βοηθήσω το θύμα 

11. Όταν υπάρχει στην τάξη κάποια 

μορφή σωματικής βίας προσπαθώ 

ενεργά να βοηθήσω το θύμα 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Βοήθησα σε λεκτικές επιθέσεις 

στο σχολείο προς άλλους μαθητές 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Βοήθησα στη σωματική βία στο 

σχολείο προς άλλους μαθητές 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Έχω πέσει θύμα εκφοβισμού 1 2 3 4 5 6 7 

15. Βοήθησα σε πράξεις εκφοβισμού 

στο σχολείο προς άλλους μαθητές 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Τον τελευταίο μήνα σκέφθηκα να 

βλάψω τον εαυτό μου 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Ζω μια ευτυχισμένη ζωή 1 2 3 4 5 6 7 

18. Είμαι ικανοποιημένος από το 

κοινωνικό κλίμα στην τάξη μου 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Είμαι ικανοποιημένος από τη 

σχέση με τους συμμαθητές μου 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Θα ήθελα να εγκαταλείψω το 

σχολείο 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Είμαι χαρούμενος να επικοινωνω 

με τους γύρω μου 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Μιλάω στους άλλους ακριβώς 

όπως θέλω και θα μου μιλούν 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Λέω ναι, ενώ θέλω πραγματικά να 

πω όχι 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Προτιμώ να κρύβω αυτό που 

σκέφτομαι ή τι αισθάνομαι αν δεν 

γνωρίζω το άτομο με το οποίο μιλάω 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Αν κάνω τους άλλους να με 

φοβούνται, αυτό σημαίνει ότι έχω 

δύναμη 

1 2 3 4 5 6 7 
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