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ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ.

Ορισμός της βίαιης συμπεριφοράς.

Η βίαιη συμπεριφορά δεν είναι η φυσική πάλη μεταξύ δύο παιδιών κατά 
προσέγγιση ίσης δύναμης που είναι θυμωμένα το ένα με το άλλο και δέν έχουν 
μάθει να επιλύουν τις διαφορές τους χωρίς βία. Η βίαιη συμπεριφορά δεν 
είναι το φιλικό πείραγμα μεταξύ των φίλων. Συνήθως είναι μία πράξη που 
επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα ή περισσότερα πρό
σωπα που έχει σαν σκοπό να επιβάλλει να βλάψει να ενοχλήσει, να προκα- 
λέσει δυσφορία στο παιδί - θύμα. Στην κατάσταση αυτή υπάρχει μια δυσα- 
ναλογία στη δύναμη, μια άνιση εξουσία. Το θύμα είναι ανίκανο ή έχει δυ
σκολία να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ο θύτης έχει πάντα τον έλαγχο 
της κατάστασης. (Olweus, 1991, Besag, 1989 Farrington, 1993 Rigby, 
1997).

Μορφές της βίαιης συμπεριφοράς.

Η βίαιη συμπεριφορά διακρίνεται σε άμεση, δηλαδή σωματική-φυσική 
βία και σε έμμεση συναιασθηματική-ψυχολογική βία. Η τελευταία μπορεί 
να είναι λεκτική ή μη λεκτική. (Olweus, 1993).

Η σωματική βία στις διαφορετικές εκφάνσεις της αναγνωρίζεται εύκολα 
και λαμβάνει διάφορες μορφές όπως σπρώξιμο, στρίμωγμα σε γωνία, αγκω
νιές, κλωτσιές, δάγκωμα, τράβηγμα μαλλιών, φτύσιμο, τσίμπημα, ανεπιθύ
μητο άγγιγμα, αρπαγή φαγητού ή χρημάτων, καταστροφή ή αφαίρεση προ
σωπικών πραγμάτων κλπ. (Bjorkqvist et al, 1992, Bosworth et al, 1999, 
Smith & Sharp, 1994).

Η λεκτική συναισθηματική βία προσδιορίζεται από διάφορες μορφές 
όπως απειλή, εκφοβισμό, εξαπάτηση, πειράγματα, φωνές, βρισιές, παρα
τσούκλια ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια, διαρκή αρνητικά σχόλια, διάδοση
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κακόβουλων ιστοριών, σαρκαστικές προσβολές κ.λπ. (Sharp & Smith, 1994, 
Gray. 2000).

Η μη λεκτική συναισθηματική βία περιλαμβάνει: επίμονο κοίταγμα, 
γκριμάτσες, ανεπιθύμητες χειρονομίες, απειλητική προβολή με το δάκτυλο, 
αρνητικά σημειώματα κ.λπ. (Cotterell, 1996).

Η συναισθηματική βία είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο και συχνά δεν 
αναγνωρίζεται, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο όμως μπορεί να έχει τόσο σοβαρές 
επιπτώσεις στα παιδιά όσο και η σωματική βία.

'Εκταση της βίαιης συμπεριφοράς.

Η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα συχνό φαινόμενο στο χώρο του σχολείου 
Μια μελέτη στην Ελλάδα το 2000 σε 1372 μαθητές ηλικίας 8-12 ετών έδειξε 
ότι το 14,7% των παιδιών προσδιορίσσθηκαν ως θύματα το 6,3% ως θύτες 
και το 4,8% ως θύτες και θύματα μαζί. (Pateraki & Houndoumadi, 2001). 
Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες και δείχνουν ότι η βία 
είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που διαπερνά τα εθνικά όρια. (Ο 
Moore & Hillery, 1989 Menesini et al, 1997, Hiruta, 1996). Για παρά
δειγμα μια Βρετανική μελέτη σε παιδιά 8 και 9 ετο>ν έδειξε ότι το 26% υπήρ
ξαν θύματα και το 17% υπήρξαν θύτες. (Stephenson & Smith, 1989).

Παρόλα αυτά συχνά αρνούμαστε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα γιατί 
θεωρούμε ότι: είναι πρόβλημα μικρής έντασης, δεν είναι φαινόμενο πραγμα
τικά επικίνδυνο είναι μέρος της διαδικασίας ωρίμανσης στη και βοηθάει 
διαμόρφωση του χαρακτήρα ή ακόμη ότι το θύμα «πήγαινε γυρεύοντας».

Χαρακτηριστικά των παιδιών-θνμάτων.

Τα παιδιά - θύματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα παθητικά θύ
ματα και τα προκλητικά - επιθετικά θύματα. (Olweus, 1973). Τα παθητικά 
παιδιά -θύματα είναι συχνά απομονωμένα, συνεσταλμένα, εσωστρεφή, μονα
χικά, ανασφαλή, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθάνονται αποτυχημένα, ντρο
πιασμένα, μη ελκυστικά και ένοχα. (Olweus, 1992, Schuster, 1996, Bij- 
ttebeir & Vertommen, 1998). Στα αρχικά στάδια του εκφοβισμού προσπα
θούν απεγνωσμένα να γίνουν αποδεκτά από αυτόν ή αυτούς που τα εκφοβί
ζουν. Η άρνηση των υπολοίπων να τους αποδεχτούν, παρά τις προσπάθειές 
τους να γίνουν αρεστοί, αυξάνει τη σύγχυση και την απόγνωσή τους. (Olweus, 
1992). Πείθονται πως είναι ανεπιθύμητα και ανόητα και σταδιακά απομα
κρύνονται, δεν έχουν κανένα φίλο. (Sharp & Smith, 1994). Ο φόβος και η 
έλλειψη αυτοεκτίμησης τα καθιστά ανίκανα να επιτεθούν, να εκδικηθούν και 
να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Συναναστρέφονται καλύτερα με τους 
ενηλίκους παρά με τους συνομηλίκους. (Perren & Alsaker, 1998).
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Τα προκλητικά - επιθετικά παιδιά εμφανίζονται ευέξαπτα, ενεργητικά, 
ανυπόμονα, νευρικά, ανήσυχα, ανασφαλή. Αντιμετωπίζονται ως ενοχλητικά 
αδέξια, ανώριμα, εκνευριστικά και τα αντιπαθούν οι συνομήλικοί τους αλλά 
συχνά και οι ενήλικοι συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων τους. Προσπα
θούν να ανταποδώσουν όσα τους κάνουν και να εκδικηθούν, όταν δέχονται 
επίθεση, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά. Είναι έτοιμα να κατηγορήσουν και 
να πουν ψέματα. Αυτά τα παιδιά θα προσπαθήσουν να εκφοβίσουν κάποιους 
πιο αδύναμους από αυτούς. (Hodges & Perry, 1996, Andreou, 2000).

Χαρακτηριστικά των παιόιών- Οντών.

Τα επιθετικά παιδιά περιγράφονται ως ευέξαπτα, ενεργητικά, υπερδρα
στήρια, οξύθυμα, αντιδραστικά, προκλητικά, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
αν και φαίνονται σίγουρα για τον εαυτό τους, διότι κρύβονται πίσω από τη 
μάσκα της ψευτοπαλληκαριάς. (Andreou, 2000, Olweus, 1993). Φαίνονται 
αρκετά δημοφιλή, θέλουν να γίνεται το δικό τους, αντιδρούν σε πιεστικές 
καταστάσεις αυθόρμητα και επιθετικά. (Olweus, 1993, Schwartz, 2000). 
Είναι ικανά να λειτουργούν χειριστικά με τους άλλους και έχουν έτοιμη απάν
τηση σε όλα, ικανά να ξεφεύγουν από «μπελάδες» και δύσκολες καταστάσεις 
λέγοντας ψέματα. (Olweus, 1993). Δεν νιώθουν ντροπή ή τύψεις για τη συμ
περιφορά τους και καμία συμπάθεια ή οίκτο για τα θύματά τους. Συνήθως 
επιμένουν ότι το θύμα τους προκάλεσε. (Olweus, 1993, Greenbaum, 1989).

Ο ρόλος των παρισταμένων παιόιών στα επεισόδια της βίαιης συμπε
ριφοράς.

Η φύση της αλληλεπίδρασης των επιθετικών παιδιών και των παιδιών - 
θυμάτων επηρεάζεται από την παρουσία των παρισταμένων παιδιών. Οι παρι- 
στάμενοι είναι σχεδόν πάντα παρόντες στα επεισόδια της επιθετικότητας 
(88%) (Tweinlow et al, 1996) και διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Οι «υπερασπιστές» των παιδιών - θυμάτων, οι οποίοι βοηθούν, υπο
στηρίζουν, παρηγορούν το θύμα, λένε σε έναν ενήλικο τι συμβαίνει ή ακόμα 
επιτίθενται είτε λεκτικά είτε σωματικά στα επιθετικά παιδιά. Μπορεί ακόμα 
να γίνουν φίλοι με το θύμα για να το βοηθήσουν. (Carr, 1994, Salmivalli 
et al, 1996).

Οι «ενισχυτές» των επιθετικών παιδιών, οι οποίοι ενισχύουν, ενθαρ
ρύνουν και υποκινούν τους θύτες να κάνουν περισσότερα και γελούν με το
θύμα. (O’ Connell et al, 1999).

Οι «παριστάμενοι - θεατές», οι οποίοι μένουν έξω από την κατάσταση, 
παραμένουν ανενεργοί και συχνά προσποιούνται ότι δεν παρατηρούν τι συμ
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βαίνει. Τα παιδιά αυτά επηρεάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Μερικά φο
βούνται να συναναστρέφονται με τα θύματα για να μη γίνουν και τα ίδια θύ
ματα. Αισθάνονται συχνά ένοχα που δεν κάνουν περισσότερα να βοηθήσουν 
τα θύματα. Δεν αναφέρουν τα βίαια επεισόδια στους ενήλικες, μήπως τους 
κολλήσουν την ετικέτα «καρφί». Νιώθουν ανασφαλή, αβέβαια για το τι κά
νουν και ανησυχούν μήπως προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα αντιδρώντας 
με λάθος τρόπο. Μερικά από αυτά τα παιδιά, εντούτοις, παίρνουν ευχαρί
στηση και διασκεδάζουν με το να κοιτάνε τη φιλονικία των συνομηλίκων τους. 
Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενδίδουν στην πίεση των συνομηλίκων 
τους και συμμετέχουν στις επιθετικές συμπεριφορές. (Hazier, 1996).

Αίτια της βίαιης συμπεριφοράς.

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου 
εμφάνισης της επιθετικής συμπεριφοράς είναι τα φυσικά-σωματικά χαρακτη
ριστικά των παιδιών- θυμάτων. Μια λιγότερο ελκυστική εμφάνιση, ένα υπέρ
βαρο σώμα, μια απεχθής έκφραση του προσώπου και η κακή προσωπική 
υγιεινή αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη θυματοποίηση (West & Swee
ting, 1996). Ωστόσο, σύμφωνα με Olweus (1978) η θυματοποίηση είναι γε
νικά ανεξάρτητη από τα περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά. Κατέδειξε ότι 
το μόνο φυσικό χαρακτηριστικό σχετικό με τη θυματοποίηση είναι η σωματική 
δύναμη. Τα πιο αδύναμα παιδιά είναι πιθανότερο να είναι θύματα και τα επι
θετικά παιδιά να είναι ισχυρότερα από τα θύματά τους.

Οι κυριότεροι παράγοντες εμφάνισης της βίαιης συμπεριφοράς είναι οι 
οικογενειακοί. Τα επιθετικά παιδιά συχνά προέρχονται από «εχθρικά οικο
γενειακά περιβάλλοντα» και από δυσλειτουργικές οικογένειες. (Ballard et 
al, 1999, Argenbright & Edgell, 1999).

Τα επιθετικά παιδιά προέρχονται από σπίτια όπου οι γονείς χρησιμο
ποιούν τιμωρητικές τεχνικές πειθαρχίας. (Loeber & Dishion, 1983). Η τι
μωρία σε αυτά είναι συχνά σωματική, ενώ οι προσβολές, οι ταπεινώσεις, ο 
σαρκασμός, η αρνητική κριτική είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. 
Οι μικρές και ασήμαντες παραβιάσεις μπορούν νσ οδηγήσουν είτε λεκτικά 
είτε σωματικά σε βίαιη υπερβολική αντίδραση από τον ένα ή τους δύο γονείς 
και μετά το παιδί αφήνεται χωρίς έλεγχο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
(Greenbaum et al, 1989). Τα επιθετικά παιδιά σπάνια ελέγχονται για το 
μέρος όπου πιθανόν βρίσκονται ή για τι δράστηριότητές τους και σπάνια 
ελέγχονται για τις αντικοινωνικές τους συμπεριφορές. (Roberts, 1988).

Συχνά οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά τους να εκδικηθούν ακόμη και όταν 
υπάρχει ελάχιστη πρόκληση και υποστηρίζουν τη συμπεριφορά των παιδιών 
τους. (Floyd, 1985, Greenbaum, 1988). Στα σπίτια των επιθετικών παι
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διών παρατηρείται έλλειψη οικογενειακής συνοχής, ζεστασιάς, φροντίδας, 
επαίνου και ηθικών αξιών. (Olweus, 1980, Bullach, 2000). Από αυτό το 
οικογενειακό περιβάλλον προκύπτει μια προσωπικότητα που θεωρεί ότι ο 
εκφοβισμός και η ωμή βία είναι οι τρόποι που θα αντιμετωπιστούν τα εμπόδια 
και οι δυσκολίες της ζωής. (Ross, 1996).

Τα στοιχεία προτείνουν ότι η επιθετική συμπεριφορά υπάρχει «μεταξύ 
γενεών» και ότι στο σχολείο τα επιθετικά παιδιά είναι θύματα των πράξεων 
ή μάρτυρες στην επιθετηκότητα μετξύ άλλων οικογενειακών μελών στο σπίτι 
(Floyd 1985).

Αξίζει να σημειωθεί κοντά στους οικογενειακούς παράγοντες ότι σαν 
γονείς και ως κοινωνία εκπαιδεύουμε τα αγόρια ώστε να είναι φαινομενικά 
πιο επιθετικά από τα κορίτσια. Η Lane (1989) πρότεινε ότι η κοινωνία ανέ
χεται την επιθετική συμπεριφορά από τα αγόρια επειδή μπορεί να υπάρξει 
κάποια αμφιθυμία σχετικά με τις τοποθετήσεις της δύναμης και της ανδρο- 
πρέπειας. Ο πολιτισμός μας θεωρεί ότι η επιθετικότητα είναι ένα φυσιολογικό 
αρσενικό γνώρισμα και έτσι τα αγόρια ενθαρρύνονται να είναι επιθετικά. 
Γι’ αυτό και τα αγόρια παρουσιάζουν άμεση φυσική επιθετική συμπεριφορά, 
ενώ τα κορίτσια έμμεση.

Σπουδαίοι, επίσης, παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της επιθετικότητας 
είναι οι περιβαλλοντικοί που είναι οι όμοιες σχέσεις, οι δάσκαλοι, οι σχολι
κές μεταβλητές (δηλαδή το σχολικό μέγεθος της τάξης και ο τύπος του σχο
λείου) και η φυλετική σύνθεση (ρατσισμός). Από τη μια η έλλειψη φιλικών 
σχέσεων με τους συνομήλικους απομονώνει το άτομο και αισθάνεται περιθω
ριοποιημένο (Randal 1995) και έτσι γίναται εύκολα στόχος των αρνητικών 
ενεργειών των επιθετικών παιδιών και από την άλλη οι αρνητικές όμοιες 
επιρροές, δηλαδή οι μη καλές σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων μπορούν να 
οδηγήσουν σε βίαιες επιθετικές συμπεριφορές.

Κατά δεύτερο λόγο, η μη σωστή ικανότητα της διδασκαλίας από τους 
δασκάλους, η αδιαφορία για τους μαθητές και ο μη σωστός έλεγχος των δα
σκάλων οδηγεί στην εμφάνιση της επιθετικότητας (Smith 1990).

Τρίτον, ο σχολικός πληθυσμός, το μέγεθος της τάξης και ο τύπος του 
σχολείου (αγροτικό, προαστιακό, αστικό) σύμφωνα με μια εθνική έρευνα που 
πραγματοποιηήιθηκε στην Αμερική είναι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της 
επιθετικότητας. Οι μαθητές στα πληθυσμιακά μεγαλύτερα (αστικά) σχο
λεία είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν επιθετική συμπεριφορά απ’ ότ,ι οι 
μαθητές στα πληθυσμιακά μικρότερα (αγροτικά) σχολεία (American Psy
chological Association, 1993).
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Κατά τέταρτο λόγο, στην κατηγορία των περιβαλλοντικών παραγόντων 
ανήκει η φυλετική σύνθεση (το εθνικό μείγμα). Εκείνα τα παιδιά που ίσωςι 
λαμβάνουν το μχρκάρισμα στην κοινωνία είναι εκείνα που προσδιορίζοντα 
από τη φυλή ως διαφορετικά από την πλειοψηφία (Besag 1989) και ανήκουν 
σε μια διαφορετική φ λετική ή εθνική ομάδα από την πλειοψηφία, είναι περισ
σότερο πιθανό να είναι θύματα. Ο Mellor (1999) αναφέρει ότι ο ρατσισμός 
είναι μια σημαντική αιτία της εμφάνισης της επιθετικής συμπεριφοράς και ότι 
ως ομάδα τα παιδιά της μειονότηας είναι πολύ πιθανό να είναι θύματα.

Τέλος οι πολιτιστικές επιρροές όπως ο αντίκτυπος της βίας των παι
διών στην τηλεόραση, οι κινηματογραφικές ταινίες και τα παιχνίδια βίας 
των βίντεο και των ηλεκτρονικών υπολογιστών οδηγούν σε βίαιες συμπε
ριφορές (Heinrichs in press).

Τα παιδιά μαθαίνουν από τα πρότυπα ρόλου, συμπεριλαμβανομένων των 
ενήλικων και συνομήλικων, να χρησιμοποιούν επιθετικά μέσα για να πετύ- 
χουν τους στόχους τους.

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση τη βίαιης συμπεριφοράς.

Η βία, σωματική ή συναισθηματική, συνδέεται με τη μυστικότητα. 
Σχεδόν πάντα υπάρχει ένα κώδικας μυστικότητας στον οποίο εμμένει κυρίως 
το θύμα. Οι θύτες εξαρτώνται από τον κώδικα σιωπής για την επιτυχία. Το 
σπάσιμο του κώδικα σιωπής είναι ένα μεγάλο βήμα για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημαντικό ρόλο ακόμα για τη μείωση των βίαιων συμπεριφορών παίζουν 
οι παριστάμενοι. Οι θύτες συχνά χρειάζονται τη βοήθεια και τη συνενοχή 
των περισταμένων. Οι παριστάμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμπαρα
στέκονται στα θύματα, να αναφέρουν όταν βλέπουν ή ακούνε κάτι που θα μπο
ρούσε να είναι επικίνδυνο και να περιλαμβάνουν όλους τους συνομηλίκους 
στις δραστηριότητές τους (Olweus, 1994).

Οι θύτες εξαρτώνται από την αίσθηση δύναμης που έχουν και ψάχνουν 
για σημάδια αδυναμίας και παράδοσης. Μια σθεναρή άρνηση μπορεί να απο
τρέψει το περιστατικό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση έχουν μικρό
τερες πιθανότητες να αναμειχθούν σε περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς είτε 
ως θύτες είτε ως θύματα. Η αυτοεκτίμηση τα καθιστά ικανότερα να αντι- 
σταθούν στις πιέσεις και να προστατεύσουν τον εαυτό τους, αλλά και να μην 
επιλέγο jv να επιλύουν τις διαφωνίες τους μέσα από τη σύγκρουση.

Τα σχολεία θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους μθητές τους ενισχύοντας 
τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, αυξάνοντας την αυτοεκτί
μηση, την αυτογνωσία, προωθώντας την αξία του εαυτού, την κατανόηση
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και αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, έτσι ώστε τα παιδιά ναπρο- 
βλέπουν τις συνέπειες των προσωπικών τους πράξεων, να είναι ήρεμα, να 
ελέγχουν το θυμό, να σκέφτονται πριν να ενεργήσουν και να αντικαταστήσουν 
την επιθετικότητα με τη θετική συμπεριφορά. (Dubow et al, 1987, Lo- 
chman, 1992, Cowie, 1995).

Επίσης, είναι ανάγκη τα παιδιά να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες της ομάδας, να συμπεριφέρονται συνεταιριστικά, να παγιοποιούν 
τις σχέσεις τους με τους συνομήλικούς τους (Foot, Morgan & Shute 1990, 
Hertz-Lazarowitz & Miller, 1992) και να ρεπιλέγουν θετικά πρότυπα ρόλου.

Τέλος τα επεισόδια βίας είναι δυσκολότερο να συμβούν σε ένα σχολείο 
που έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και υπάρχει πάγια τακτική αντιμετώπι
σης. Η συνειδητοποίηση και η συμμετοχή των ενηλίκων, η έρευνα με ερωτη
ματολόγια, η αποτελεσματική επίβλεψη κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, 
οι κανόνες στην τάξη ενάντια στην επιθετική συμπεριφορά, η ενθάρρυνση 
των θυμάτων και των παρισταμένων να σπάσουν των κώδικα σιωπής, οι 
συζητήσεις με τους μαθητές, οι σοβαρές συζητήσεις με τους γονείς των ανα- 
μεμειγμένων μαθητών κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά στην εξάλειψη της βίας. 
Άλλωστε ο σεβασμός των ανθρωπίνων διακαιωμάτων κάθε ατόμου στο σχο
λείο πρέπει να είναι κύριο μέλημα όλων.
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