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Περίληψη
Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα τελευταία
χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στο χώρο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει στραφεί προς
τους φοιτητές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στα
περιστατικά. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη συμμετοχή των
φοιτητών ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. Υλικό & Μέθοδος:
Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε καθορισμός των κριτηρίων εισόδου και
αποκλεισμού, έγινε αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και επιλογή των ερευνών.
Πηγές βιβλιογραφίας αποτέλεσαν Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά
συνεδρίων, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό έντυπο, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
ήταν η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων, όπως Google Scholar, Pubmed, Medline, CINAHL, IATROTEK και
SCOPUS. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο ΕΚΤ για συναφείς με το θέμα διδακτορικές διατριβές. Αποτελέσματα:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μεγαλύτερο μέρος των μελετών που δημοσιεύθηκε κατά τις δεκαετίες 1980-2000 αφορά σε άλλες
μορφές επιθετικότητας, ενώ αντίθετα, πλήθος ερευνών έχουν δημοσιευθεί από το 2001 μέχρι σήμερα αναφορικά με το φαινόμενο
του εκφοβισμού και της θυματοποίησης σε φοιτητές. Πολλές από τις δημοσιεύσεις αυτής της περιόδου επιχειρούν τη μελέτη του
προφίλ των συμμετεχόντων φοιτητών στα περιστατικά, καθώς και την αναζήτηση των αιτιολογικών παραγόντων του φαινομένου.
Επιπλέον, αρκετές δημοσιεύσεις αφορούν τους φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και ιδιαίτερα τους Νοσηλευτές, καθώς το φαινόμενο
του εκφοβισμού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συχνό στα επαγγέλματα υγείας, κυρίως εξαιτίας της υφιστάμενης αυστηρής ιεραρχίας.
Χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, τα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης είναι δυνατό να προκαλέσουν στους φοιτητές
ψυχοσωματικά προβλήματα, τάσεις αυτό-καταστροφής, απάθεια, παθητικό θυμό, άγχος, αϋπνία, κατάχρηση ουσιών και φθορά
προσωπικών σχέσεων. Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας, έχουν σημαίνοντα ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των
περιστατικών εκφοβισμού και θυματοποίησης, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου θα πρέπει να
αποτελούν σημαντικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών που συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.
Λέξεις κλειδιά: Eκφοβισμός, θυματοποίηση, φοιτητές, επαγγελματίες υγείας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
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SYSTEMATIC REVIEW

STUDENT’S BULLYING AND VICTIMIZATION: SYSTEMATIC REVIEW
Eleni - Anna Kallini 1, Gkagiane Mantasian 1, Theodosia Perdikopoulou 1, Maria Fragiadouli 1,
Lamprini Kourkouta 2
1. Graduate of the Department of Nursing, ATEI of Thessaloniki
2. Professor of the Department of Nursing, DIPAE Thessaloniki

Abstract
Introduction: Bullying and victimization has received extensive scientific attention during the last years, on a global scale. During
the last years, research has focused on the participation of College and University students, who face great risk of being involved in
the phenomenon. Aim: The purpose of the present study is to review the existing studies regarding the participation of College and
University students in bullying and victimization incidences. Material & Method: This paper is a systematic review study. Initially,
the criteria for entry and exclusion were determined, the relevant literature was searched, and then the research was evaluated and
selected. Bibliographic sources included Diploma Theses and Doctoral Dissertations, scientific journals, books, conference proceedings, as well as any other scientific publication, either in electronic or printed form. The method used was to search the relevant
literature in databases, such as Google Scholar, Pubmed, Medline, CINAHL, IATROTEK and SCOPUS. In addition, the ECB conducted
a search for doctoral dissertations related to the subject. Results: According to the results, most studies published during 19802000 regard other types of aggression, while abundant research has been published since 2001 regarding bullying and victimization
among College and University students. Many of the aforementioned studies aim in the investigation of participants’ profile, as well
as in the investigation of the related risk factors. Furthermore, many studies regard the participation of Health professional students,
especially Nurses, since the phenomenon is frequent among these professional groups, mainly due to the existing strict hierarchy.
Without adequate support, bullying and victimization experiences may contribute to the manifestation of psychosomatic problems,
self-destruction tendencies, apathy, passive aggression, anxiety, insomnia, substance abuse and social relation problems. Conclusion: Health professionals have a pivotal role in the prevention and intervention of bullying and victimization incidences, especially
in Primary and Secondary educational settings, since they are important members of the interdisciplinary team responsible for the
development and implementation of prevention and intervention programs.
Keywords: bullying, victimization, students, health professionals, higher education institutions
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εκδήλωσης, οι επιθετικές ενέργειες διακρίνονται σε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

άμεσες και έμμεσες, ενώ ως προς τον τρόπο εκδήλωσης

Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης

τους ενδέχεται να αποτελούν σωματικές, λεκτικές ή

έχει

επιστημονικού

κοινωνικές

ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο

επιθετικές

επίπεδο.

ανοιχτών επιθέσεων ή απειλών εναντίον του θύματος,

γίνει

αντικείμενο
Στην

ενασχόληση

ιδιαίτερου

Ελλάδα,

αυξημένη

παρατηρήθηκε

τις

ερευνητική

τελευταίες

επιθετικές
ενέργειες

συμπεριφορές.
εκφράζονται

Οι

άμεσες

συνήθως

μέσω

μόλις

που περιλαμβάνουν τα χτυπήματα, τις κλωτσιές, τα

δεκαετίες, ενώ τα διαθέσιμα ευρήματα αναφορικά με τη

δαγκώματα, ή άλλου είδους σωματική επίθεση, την

συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών υποδεικνύουν

κλοπή χρημάτων, τις λεκτικές απειλές, το χλευασμό και

παρόμοιες τάσεις με αυτές των άλλων χωρών

τους αρνητικούς ή προσβλητικούς χαρακτηρισμούς 7

1

Οι όροι "εκφοβισμός" και "θυματοποίηση" αποτελούν
μετάφραση

των

"victimization"

αγγλικών

αντίστοιχα,

όρων
ενώ

"bullying"

διαφορετικοί

Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης

και

είναι η

διερεύνηση της συμμετοχής των φοιτητών

όροι

ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του φαινομένου σε

περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. Έμφαση

άλλες χώρες.

θα δοθεί στη συμμετοχή των φοιτητών επαγγελμάτων

2

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στο χώρο του

υγείας, καθώς μεταξύ αυτών απαιτούνται άριστες

εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει στραφεί προς

εργασιακές σχέσεις, αλλά εντούτοις αποτελούν ομάδα

τους φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

υψηλού κινδύνου.

Ερευνητές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει
αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στα περιστατικά,

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

ιδιαίτερα εάν οι φοιτητές είχαν προηγούμενη συμμετοχή

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη συστηματικής

στον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση κατά τη διάρκεια

ανασκόπησης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε καθορισμός

των σχολικών τους ετών.
Σημαντικό

3

ποσοστό

των
των

φοιτητών

ανώτατων

κριτηρίων

αναζήτηση

της

εισόδου

και

αποκλεισμού,

σχετικής

βιβλιογραφίας,

και

έγινε
στη

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων φαίνεται επίσης να εμπλέκεται

συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και επιλογή

στο φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης

των ερευνών.

με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και

Πηγές

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), γνωστό και ως κυβερνο-εκφοβισμό.
Το

φαινόμενο

Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, επιστημονικά

βασικό

άλλο επιστημονικό έντυπο, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε

αντικείμενο της παρούσας εργασίας, ανήκει στην

έντυπη μορφή. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η

ευρύτερη κατηγορία της επιθετικότητας.

αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε βάσεις

οποίο

αποτελεί

και

Διπλωματικές

περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και κάθε

το

εκφοβισμού

αποτέλεσαν

της

θυματοποίησης,

του

βιβλιογραφίας

το
4

Ως επιθετικότητα χαρακτηρίζεται κάθε συμπεριφορά

δεδομένων, όπως Google Scholar, Pubmed, Medline,

η οποία έχει σκοπό να βλάψει το δέκτη.5 Ο Freud,

CINAHL,

υποστηρίζει ότι η επιθετικότητα έχει εγγενή αίτια, ενώ

πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο ΕΚΤ για συναφείς με

σύμφωνα με τον McDougall (2003) γίνεται αντιληπτή ως

το θέμα διδακτορικές διατριβές.

προϋπάρχον ένστικτο.

6

IATROTEK

και

SCOPUS.

Επιπρόσθετα,

Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν

Οι κατηγορίες επιθετικών συμπεριφορών αφορούν

εκφοβισμός,

το χαρακτήρα και τον τρόπο εκδήλωσης τους, καθώς και

φοιτητές,

θυματοποίηση,
ανώτατα

βία,

εκπαιδευτικά

επιθετικότητα,
ιδρύματα,

και

τις αιτίες εκδήλωσης τους. Ως προς το χαρακτήρα
Kallini et al.
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αντίστοιχα στην Αγγλική γλώσσα: bullying, harassment,

Ακολούθησε

violence, aggression, college, university, students.

καταγραφή

και

σύνθεση

των

ευρημάτων, καθώς και παρουσίαση και ερμηνεία τους.

Βασική προϋπόθεση για την επιλογή ενός άρθρου
ήταν να είναι γραμμένο στην Αγγλική ή στην Ελληνική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

γλώσσα και να εντοπίζεται ολόκληρο. Οι συμμετέχοντες

Η αναζήτηση για έρευνες που δημοσιεύθηκαν κατά τη

έπρεπε να είναι ενήλικες φοιτητές. Συμπεριλήφθηκαν

χρονική περίοδο 2000 έως 2015, με τη χρήση των όρων

μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 2000 έως

"bullying",

το

"θυματοποίηση",

2015,

ενώ

αποκλείσθηκαν

άρθρα

που

δεν

αξιολογήθηκαν από επιστημονική επιτροπή.

Συγκεκριμένα,

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν
κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση,

"victimization",

"εκφοβισμός"

και

απέδωσε

πολλά

αποτελέσματα.

εντοπίστηκε

πλήθος

δημοσιεύσεων,

κυρίως άρθρων που αφορούσαν το φαινόμενο του

επιλέχθηκαν

εκφοβισμού και της θυματοποίησης, αλλά και το

αρχικά 66 δημοσιεύσεις. Εξ' αυτών, αποκλείστηκαν

φαινόμενο του κυβερνό-εκφοβισμού και της κυβερνό-

κατόπιν αξιολόγησης οι 28, εξαιτίας έλλειψης επαρκούς

θυματοποίησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη

συνάφειας με το θέμα της εργασίας.

συγκεκριμένη

Οι υπόλοιπες δημοσιεύσεις κρίθηκαν ως σχετικές με

άρθρα

Πολλές από τις δημοσιεύσεις αυτής της περιόδου
επιχειρούν τη μελέτη του προφίλ των συμμετεχόντων

επιστημονικά περιοδικά (peer-reviewed journals), 4

φοιτητών στα περιστατικά, καθώς και την αναζήτηση

κεφάλαια

πρακτικά

των αιτιολογικών παραγόντων του φαινομένου. Πλήθος

συνεδρίων, 1 πτυχιακή εργασία, και 1 διδακτορική

δημοσιεύσεων συνδέει την εκφοβιστική συμπεριφορά

διατριβή. Οι παραπάνω δημοσιεύσεις, είτε είχαν

με την κατάχρηση του διαδικτύου αλλά και άλλων

αποκλειστικά σχέση με το φαινόμενο του εκφοβισμού

ουσιών όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, καθώς και τη

και της θυματοποίησης (ή του κυβερνο-εκφοβισμού και

θυματοποίηση με αρνητικές ψυχικές συνέπειες όπως η

της κυβερνο-θυματοποίησης αντίστοιχα) σε φοιτητές, ή

κατάθλιψη, η μοναξιά και ο αυτοκτονικός ιδεασμός.

το ερευνούσαν συνδυαστικά με άλλες επιθετικές

Αρκετές δημοσιεύσεις αυτής της περιόδου αφορούν

συμπεριφορές. Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν

τους φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και ιδιαίτερα τους

παρατίθενται στον Πίνακα 1, κατά χρονολογική σειρά

Νοσηλευτές.

2

δημοσιεύσεις

σε

Ελληνικές

έγκριτα

βιβλίων,

δημοσιευμένα

και

δημοσιεύσεις που αφορούν σε Ελληνικό δείγμα.

θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνονταν στο σκοπό της
30

εντοπίζονται

δημοσιεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα, ή ξένες

την παρούσα εργασία. Συνολικά, 38 δημοσιεύσεις
μελέτης:

περίοδο

σε

δημοσίευσης και κατά αλφαβητική σειρά με βάση τα

Επιπλέον, ορισμένες έρευνες που δημοσιεύθηκαν

ονόματα των συγγραφέων. Επιπλέον, στον ίδιο πίνακα,

κατά τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο είναι

αναφέρονται το είδος της μελέτης, ο τίτλος και εν

ανασκοπικές ("retrospective"), δηλαδή διερευνούν τις

συντομία το αποτέλεσμα της, συνοπτικά στοιχεία

συνέπειες που είχε η βίωση εκφοβισμού κατά την

σχετικά με το σκοπό της εκάστοτε έρευνας, τον

παιδική και εφηβική ηλικία στη λειτουργικότητα και

πληθυσμό του δείγματος, και τη μέθοδο συλλογής

ψυχική υγεία κατά την φοιτητική ζωή του ατόμου.

δεδομένων. Ως προς το μέγεθος του δείγματος οι

Πλέον, σε αυτή τη χρονική περίοδο παρατηρείται ότι οι

έρευνες είχαν δείγμα από 8 άτομα έως 2.984 άτομα. Οι

έρευνες έχουν πιο εξειδικευμένη θεματολογία, αφού

έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες

διερευνούν τον έμμεσο εκφοβισμό, τον εκφοβισμό

της Αμερικής, στην Ελλάδα, στη Φιλανδία, στην

διάμεσό

Τουρκία, στη Βραζιλία, στην Ιαπωνία, στην Ταιβάν, και

Επικοινωνίας

στο Πακιστάν.

καθηγητών και προσωπικού, αλλά και τις απόψεις των

Kallini et al.
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φοιτητών αναφορικά με τις εμπειρίες εκφοβισμού και

εμφάνισης ψυχικών προβλημάτων στις γυναίκες κατά τη

θυματοποίησης. Τέλος, αρκετές δημοσιεύσεις συζητούν

διάρκεια των Πανεπιστημιακών σπουδών τους.

10

την έλλειψη ερευνητικών δεδομένων που υφίστατο

Η έρευνα του Chapell και των συνεργατών του

μέχρι το 2010 αναφορικά με τις εμπειρίες εκφοβισμού

(2006), διερευνά την εξέλιξη της συμπεριφοράς

σε φοιτητές Πανεπιστημίων και Κολεγίων, καθώς και την

εκφοβισμού και θυματοποίησης στο πέρασμα των

ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

χρόνων. Οι ερευνητές ακολούθησαν 119 συμμετέχοντες
από το Δημοτικό σχολείο μέχρι το Κολλέγιο. Συνολικά,

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

οι 18 από τους 25 συμμετέχοντες που δεχόντουσαν

Η βία στα Κολλέγια και στα Πανεπιστήμια δεν

εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο

περιορίζεται

Κολλέγιο,

στους

περιστασιακούς

πυροβολισμούς

δήλωσαν

ότι

συμπεριφορές

παραπάνω

που

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντιστοίχως, από τους 26

προκαλούν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στους

συνολικά συμμετέχοντες που δρούσαν ως θύτες κατά

φοιτητές, καθιστώντας δυσχερή την περίοδο φοίτησης

τη διάρκεια του Κολλεγίου, 14 εξ' αυτών επιδείκνυαν

τους.

εκφοβιστική συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια των

Συμπεριφορές

δεν

όπως

είναι

η

τα

μόνα

παρενόχληση,

η

παρακολούθηση, ο εκφοβισμός, η θυματοποίηση, ο

στην

παρόμοιες

(ιδιαίτερα στην Αμερική) ή στους ξυλοδαρμούς. Τα
περιστατικά

και

δεχόντουσαν

υποχρεωτικών σπουδών τους.

Πρωτοβάθμια

και

11

κυβερνό-εκφοβισμός και η κυβερνό-θυματοποίηση,

H έμμεση σχεσιακή θυματοποίηση, η οποία προκαλεί

αποτελούν υπαρκτά περιστατικά επιθετικότητας μεταξύ

βλάβη στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου και ενδέχεται

φοιτητών που απαιτούν την προσοχή των ιθυνόντων. 8

να το οδηγήσει σε απομόνωση, αισθήματα μοναξιάς και

Η συμμετοχή σε περιστατικά εκφοβισμού και

συμπτώματα κατάθλιψης, ήταν πιο συχνή από την

θυματοποίησης κατά τη διάρκεια της Δευτεροβάθμιας

άμεση σωματική, ενώ οι άνδρες ανέφεραν συχνότερα

εκπαίδευσης, επιδρά στη μετέπειτα σεξουαλική ζωή και

ότι δεχόντουσαν αυτή τη συμπεριφορά από τις

δραστηριότητα των ανδρών κατά τη διάρκεια των

συντρόφους τους, και την άμεση σωματική επίθεση από

σπουδών τους. Συγκεκριμένα, τα αγόρια που ανέφεραν

τους συμφοιτητές τους. Η εχθρότητα βρέθηκε να

ότι δεχόντουσαν εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των

αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για τη

Δευτεροβάθμιων σπουδών τους, είχαν μειωμένους

βίωση

σεξουαλικούς συντρόφους κατά τη διάρκεια των

λειτουργία για τους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς στην

σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο. Παραδόξως, ακριβώς

περίπτωση των ανδρών σχετιζόταν με την άμεση

τα αντίθετα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για τα

σωματική θυματοποίηση από τους ομολόγους, ενώ στην

κορίτσια-θύματα, τα οποία κατά τη διάρκεια των

περίπτωση των γυναικών με την άμεση σωματική

σπουδών τους κατέληξαν να έχουν περισσότερους

θυματοποίηση από τους ρομαντικούς συντρόφους.

σεξουαλικούς

συντρόφους

συγκριτικά

με

τις

Η

θυματοποίησης,

έμμεση

αλλά

θυματοποίηση

είχε

αποτελεί

διαφορετική

12

σημαντικό

συμφοιτήτριες τους που δεν είχαν δεχθεί παρόμοια

προβλεπτικό παράγοντα για την επίδειξη έμμεσης

συμπεριφορά στο Γυμνάσιο και Λύκειο.

επιθετικής συμπεριφοράς. Αποτελεί την προτιμότερη

9

Έρευνα των που εξετάζει την επίδραση της

μορφή επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ ενηλίκων,

θυματοποίησης κατά την παιδική ηλικία σε φοιτήτριες

καθώς στην ενήλικη ζωή η άμεση σωματική επίθεση

Πανεπιστημίου, επαληθεύει τα παραπάνω ευρήματα.

είναι κοινωνικά κατακριτέα. Αν και ορισμένοι ερευνητές

Συγκεκριμένα,

ισχυρίζονται

πολύ-θυματοποίηση

("poly-

ότι

η

έμμεση

επιθετικότητα

είναι

victimization"), δηλαδή η ταυτόχρονη βίωση πολλαπλών

συνηθέστερη μεταξύ των γυναικών, εξαιτίας του

μορφών θυματοποίησης, αυξάνει την πιθανότητα

τρόπου κοινωνικοποίησης τους και της ασθενέστερης
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σωματικής τους δύναμης, εντούτοις σύγχρονες έρευνες

αλκοόλ και των ναρκωτικών, ενώ, σημαντικό ποσοστό

αμφισβητούν αυτή τη θέση. Παρά τη συγκαλυμμένη της

αυτών (>30%) δήλωσε ότι δέχεται συχνά εκφοβισμό

φύση, η έμμεση επιθετικότητα είναι δυνατό να

και πειράγματα για τον τρόπο συμπεριφοράς του (π.χ.,

προκαλέσει

συνέπειες

τρόπο ομιλίας). Οι συγκεκριμένοι φοιτητές δήλωσαν

συγκριτικά με την άμεση, καθώς οι επιπτώσεις της στο

επίσης ότι εξαιτίας των περιστατικών νιώθουν έντονο

θύμα ενδέχεται να είναι μακρόχρονες.

φόβο για την σωματική τους υγεία. Τα αποτελέσματα

Η

σημαντικότερες

σύνδεση

θυματοποίησης

των
με

αρνητικές

εμπειριών
ατομικά

13

εκφοβισμού

χαρακτηριστικά

και

της

των

έρευνας

καταδεικνύουν

εμπλέκονται

σε

ότι

περιστατικά

τα

άτομα

που

εκφοβισμού

και

φοιτητών διερευνάται και στη διδακτορική διατριβή της

θυματοποίησης, συνηθέστερα εμφανίζουν και άλλες

White (2014). Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων

δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν συνέπεια

κατέδειξαν ότι οι θύτες συνηθέστερα φοιτούν σε

της συμμετοχής τους στον εκφοβισμό.

15

μεγαλύτερα έτη και κατευθύνουν την επιθετική τους

Εντούτοις, όπως αναφέρουν οι Taku, Calhoun,

συμπεριφορά σε πρωτοετείς φοιτητές. Όσον αφορά στα

Tedeschi, Gil-Rivas, Kilmer και Cann (2007), αρνητικές

χαρακτηριστικά

εμπειρίες ζωής όπως η θυματοποίηση, είναι δυνατό

εκφοβισμού

προσωπικότητας,

είχαν

υψηλότερη

τα

θύματα

βαθμολογία

στο

εκτός από αρνητικές συνέπειες, να επιφέρουν και θετικά

χαρακτηριστικό της καλής προαίρεσης συγκριτικά με

αποτελέσματα στο χαρακτήρα του ατόμου, καθώς το

τους θύτες.

ενδυναμώνουν.

16

Σε έρευνα τους, η Rospenda και οι συνεργάτες της
(2013), επιχείρησαν να διερευνήσουν τη σχέση των

Εμπειρίες κυβερνό-εκφοβισμού και κυβερνό-

εμπειριών εκφοβισμού και θυματοποίησης στο χώρο

θυματοποίησης

σπουδών και εργασίας με την κατανάλωση αλκοόλ. Τα

Ο κυβερνό-εκφοβισμός αποτελεί μια σχετικά πρόσφατα

αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από τους

εμφανιζόμενη

φοιτητές που εργαζόντουσαν παράλληλα με τις σπουδές

εκφοβισμού

τους, αυτοί που δεχόντουσαν εκφοβισμό στο πλαίσιο

διαφοροποιείται κυρίως ως προς τα μέσα διεξαγωγής

των σπουδών τους, έτειναν να έχουν τα ίδια βιώματα

του (π.χ., κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο, ιστοσελίδες

και στον εργασιακό τους χώρο. Η βίωση εκφοβισμού και

κοινωνικής δικτύωσης). Επιπλέον, εξαιτίας της ταχείας

στα δύο πλαίσια είχε στατιστικά σημαντική και θετική

διάδοσης των πληροφοριών που επιτρέπουν οι νέες

συσχέτιση με την κατανάλωση αλκοόλ σε συστηματική

τεχνολογίες,

βάση, καθώς και με τη βίωση κοινωνικών, μαθησιακών

προστατεύσει τον εαυτό του από τις επιθέσεις του θύτη,

και εργασιακών προβλημάτων εξαιτίας της κατάχρησης.

καθώς βρίσκεται εκτεθειμένο σε πλήθος χρηστών. Οι

14

φοιτητές
Η

σύνδεση

των

θυματοποίησης

με

συμπεριφορές,

όπως

εμπειριών
άλλες
η

εκφοβισμού

έκφανση
και

το

της

θύμα

του

φαινομένου

θυματοποίησης,

δεν

μπορεί

η

του
οποία

εύκολα

να

πάλι, εξαιτίας της επιθυμίας τους να

και

ακολουθούν τις κοινωνικές τάσεις, η ζωή τους συνδέεται

δυσλειτουργικές

άμεσα με την κοινωνική δικτύωση, ενώ συχνά κάθε

κατάχρηση

ουσιών,

πτυχή

της

καθημερινότητας

τους

εκτίθεται

στο

καταδεικνύεται και σε έρευνα των Pillon, O’Brien και

διαδίκτυο (Baldasare, Bauman, Goldman & Robie 2015).

Chavez (2005), στόχος της οποίας ήταν να μελετηθούν

Αν και η χρήση του διαδικτύου με σκοπό την κοινωνική

οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατάχρηση

αλληλεπίδραση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις

ουσιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Σάο Πάολο. Πολλοί

κοινωνικές

φοιτητές ανέφεραν ότι εμπλέκονται σε παραβατικές

αλληλεπιδράσεις των φοιτητών, ιδιαίτερα εκείνων που

συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της επήρειας του

είναι εσωστρεφείς και μοναχικοί, εντούτοις, η έκθεση
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πλήθους προσωπικών πληροφοριών ενδέχεται να

θύτη, ενώ όσον αφορά στα ατομικά χαρακτηριστικά των

εκθέσει τους φοιτητές σε σημαντικούς διαδικτυακούς

συμμετεχόντων,

κινδύνους,

χαρακτηρίζονταν από επιθετικότητα ή παροχή βοήθειας

συμπεριλαμβανομένων

των

εμπειριών

κυβερνό-εκφοβισμού και κυβερνό-θυματοποίησης.

17

στους άλλους.

οι

θύτες

κυβερνό-εκφοβισμού

22

Το 2005, δημοσιεύεται το πρώτο άρθρο αναφορικά

Ιδιαίτερα

με το φαινόμενο του κυβερνό-εκφοβισμού και της

περιστατικά

κυβερνό-θυματοποίησης σε φοιτητές Kολλεγίων και

θυματοποίησης αναδεικνύει και έρευνα του Turan και

Πανεπιστημίων.

των συνεργατών του (2011). Τα αποτελέσματα της

Πρόκειται

για

μια

βιβλιογραφική

υψηλά

ποσοστά

συμμετοχής

κυβερνό-εκφοβισμού

έρευνας

σε περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης τα οποία

φαινομένου, αφού η πλειοψηφία των φοιτητών που είχε

απευθύνονται όχι μόνο σε φοιτητές αλλά και στο

βιώσει κυβερνό-εκφοβισμό, είχε δεχθεί και άλλες

προσωπικό του Πανεπιστημίου.

μορφές βίας ταυτόχρονα. 23

Όπως αναφέρει η

τη

κυβερνό-

ανασκόπηση του Dickerson(2005), ο οποίος αναφέρεται

18

καταδεικνύουν

και

στα

σοβαρότητα

του

Englander (2008), η ραγδαία εξάπλωση και χρήση των

Στοιχεία αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα μέσα

νέων τεχνολογιών, άλλαξε δραματικά το τοπίο στον

κυβερνό-εκφοβισμού παρέχει η έρευνα των Walker,

εκφοβισμό και την παρενόχληση μεταξύ των νέων, οι

Sockman και Koehn (2011).

οποίοι δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό

24

Σύγκριση των επιπτώσεων του κυβερνό-εκφοβισμού

τους όταν έρθουν αντιμέτωποι με διαδικτυακούς

με

κινδύνους όπως ο κυβερνό-εκφοβισμός.

πραγματοποιείται στην έρευνα των Chen και Huang

Η

πρώτη

έρευνα

που

19

εντοπίστηκε

κατά

άλλες

μορφές

παραδοσιακού

εκφοβισμού

τη

(2015), η οποία καταδεικνύει το σημαντικό ψυχικό

βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις εμπειρίες

όφελος των θυτών από τον εκφοβισμό των περισσότερο

κυβερνό-εκφοβισμού/θυματοποίησης

αδύναμων

σε

φοιτητές

θυμάτων,

καθώς

σύμφωνα

με

τα

ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

αποτελέσματα, οι μαθητές που δρούσαν ως θύτες πριν

είναι αυτή του Aricak (2009), η οποία είχε ως σκοπό να

την είσοδο τους στο Κολλέγιο, ανέφεραν αργότερα

διερευνήσει τη σχέση του κυβερνό-εκφοβισμού με τα

σημαντικά υψηλότερα αισθήματα ποιότητας ζωής

ψυχιατρικά συμπτώματα.

20

συγκριτικά με τους ομολόγους τους.

Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των συμμετεχόντων στα

25

Στην Ελλάδα, η πρώτη έρευνα αναφορικά με τα

περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού και θυματοποίησης

περιστατικά

διερευνά σε μελέτη του και ο Dilmac (2009). Σύμφωνα

θυματοποίησης σε φοιτητές, δημοσιεύεται το 2014 από

με τα αποτελέσματα της έρευνας, 22.5% των φοιτητών

τους

ανέφερε τουλάχιστον μια εμπλοκή σε περιστατικά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα

κυβερνό-εκφοβισμού με το ρόλο του θύτη, και

σημαντικό ποσοστό φοιτητών (58.4%) συμμετείχε σε

αντίστοιχα 55.3% εμπλοκή με το ρόλο του θύματος.

περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού/θυματοποίησης, με

21

Αν και ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν ότι σε

κυβερνό-εκφοβισμού

Kokkinos,

συχνότερο

το

Antoniadou

ρόλο

του

και

και

κυβερνό-

Markos

(2014).

θύτη-θύματος.

Όπως

αντίθεση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό, η επανάληψη

σχολιάζουν οι ερευνητές, οι φοιτητές που συμμετέχουν

των περιστατικών δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση

στα περιστατικά με συμπεριφορά θύτη αλλά και

του κυβερνό-εκφοβισμού, εντούτοις, θα μπορούσε να

θύματος

αμφισβητηθεί κατά πόσο ένα μοναδικό επιθετικό

δυσλειτουργική ομάδα συμμετεχόντων, καθώς όπως

περιστατικό μπορεί να θεωρηθεί εκφοβισμός. Σύμφωνα

επαληθεύεται και στη συγκεκριμένη έρευνα έχουν

με

άνδρες

σοβαρότερα ψυχικά συμπτώματα, υψηλή βαθμολογία

συμμετείχαν συχνότερα στα περιστατικά με το ρόλο του

στα χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικής προσωπικότητας

τα

Kallini et al.
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και

χαμηλή

στην

ενσυναίσθηση.

κλίμακα

που

αξιολογεί

την

αποτελέσματα της έρευνας, οι φοιτητές θεωρούν τα

26

περιστατικά

Οι σημαντικές αρνητικές συνέπειες του φαινομένου
του

κυβερνό-εκφοβισμού

και

της

κυβερνό-εκφοβισμού

και

κυβερνό-

θυματοποίησης ως ένα σημαντικό φαινόμενο, καθώς

κυβερνό-

παραβιάζει

την

ιδιωτικότητα

του

ατόμου.

Το

θυματοποίησης αναδεικνύονται και σε έρευνα των

συγκεκριμένο εύρημα ενισχύει την εικόνα του κυβερνό-

Selkie, Kota, Chan και Moreno (2015) που κατέδειξαν

εκφοβισμού ως ένα φαινόμενο χωρίς χωρικά όρια, αφού

υψηλά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητριών στα

δεν απαιτείται από το θύτη να έχει εγγύτητα με το θύμα

περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού, καθώς επίσης και

προκειμένου να του προκαλέσει σωματική ή ψυχική

σύνδεση των εμπειριών με συμπτώματα κατάθλιψης και

βλάβη.

κατάχρησης αλκοόλ.
Η

τάση

περιστατικά

των

27

30

Τις αντιλήψεις των φοιτητών αναφορικά με τη

φοιτητών

για

συμμετοχή

κυβερνό-εκφοβισμού

και

στα

συχνότητα και τη σοβαρότητα των περιστατικών

κυβερνό-

κυβερνό-εκφοβισμού

και

κυβερνό-θυματοποίησης

θυματοποίησης με διττό ρόλο, αναδεικνύεται και στην

εξετάζει και η έρευνα των Brewer, Cave, Massey,

έρευνα των Akbulut και Eristi (2011), οι οποίοι

Vurdelja και Freeman (2012).

διαπίστωσαν ότι η κυβερνό-θυματοποίηση αποτελούσε

31

Τις απόψεις των Ελλήνων φοιτητών αναφορικά με τα

σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα για τη συμμετοχή

περιστατικά

του φοιτητή στα περιστατικά με το ρόλο του θύτη.

θυματοποίησης διερευνά η μελέτη των Αδαμοπούλου

Διαπίστωσαν

ανδρών

και Θεολόγη (2013), σύμφωνα με την οποία, οι Έλληνες

φοιτητών όσον αφορά στη συμμετοχή στα περιστατικά,

φοιτητές θεωρούν σημαντικό πρόβλημα τα περιστατικά

αλλά δεν φάνηκαν διαφορές ως προς την ηλικία, το

κυβερνό-εκφοβισμού και θεωρούν ότι για την άμεση

πρόγραμμα σπουδών, τη χρήση του διαδικτύου, το

αντιμετώπιση τους απαιτείται αυστηρή τιμωρία των

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο ή το χώρο χρήσης του

θυτών μέσω ανώνυμης καταγγελίας. Σύμφωνα με τους

διαδικτύου. Σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών,

ίδιους, τα δυσάρεστα βιώματα θυματοποίησης τα

συνηθέστερα

αποκαλύπτουν στους γονείς και στους φίλους τους.

επίσης,

οι

την

υπεροχή

πράξεις

των

κυβερνό-εκφοβισμού

αποδίδονται σε διαπροσωπικά προβλήματα.

28

κυβερνό-εκφοβισμού

και

κυβερνό-

32

Παρομοίως, ο Yu (2014) αναφέρει ότι εξαιτίας των

Αντίθετα, σε έρευνα των Lindsay και Krysik (2012) η

χαρακτηριστικών του, ο κυβερνό-εκφοβισμός αποτελεί

χρήση του διαδικτύου φάνηκε να επιδρά στη συμμετοχή

μια από τις σημαντικότερες ανησυχίες των φοιτητών

των φοιτητών στα περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού και

κατά την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο.

κυβερνό-θυματοποίησης.

Συγκεκριμένα,

33

μεταβλητές

Όπως καταδεικνύουν οι παραπάνω έρευνες, το

όπως ο χρόνος σύνδεσης του φοιτητή σε διαδικτυακές

φαινόμενο του κυβερνό-εκφοβισμού και της κυβερνό-

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση κινητού

θυματοποίησης είναι ιδιαίτερα συχνό μεταξύ των

τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο, φάνηκαν να

φοιτητών εξαιτίας της ευρείας χρήσης των νέων

ασκούν σημαντική επίδραση στη συμμετοχή των

τεχνολογιών

φοιτητών στα περιστατικά.

πιθανότερο να συμμετάσχουν σε αυτό φοιτητές οι

29

που

πραγματοποιούν,

ενώ

είναι

Όπως αναφέρουν οι Molluzzo και Lawler (2011),

οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες κοινωνικές δυσκολίες

συχνά τα περιστατικά εκφοβισμού και ιδιαίτερα αυτά

και ψυχικά προβλήματα, ως θύτες ή ως θύματα. (Cowie,

του

Bauman, Coyne, Myers, Porhola και Almeida 2013).

κυβερνό-εκφοβισμού,

υποτιμώνται

από

τους

ιθύνοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με αποτέλεσμα

34

Για να κατορθώσει ένας φοιτητής να ανταπεξέλθει

να μη λαμβάνεται πρόληψη για την αντιμετώπιση τους

αποτελεσματικά

και να αυξάνεται η συχνότητα τους. Σύμφωνα με τα

επιθετικότητας ώστε αυτό να μην κλιμακωθεί και
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εξελιχθεί σε κυβερνό-εκφοβισμό, θα πρέπει όπως

επιθετικά ή κακοπροαίρετα εξαιτίας της έλλειψης μη

αναδεικνύουν οι έρευνες να διαθέτει αποτελεσματικές

λεκτικών σημάτων που στα φυσικά πλαίσια βοηθούν

και

στην

λειτουργικές

στρατηγικές

αντιμετώπισης

των

ερμηνεία

του

μηνύματος.

χωρίς

πρόθεση

Ως

εκ

τούτου,

πρόκλησης

βλάβης

περιστατικών. Σε έρευνα τους, οι Schenk και Fremouw

επικοινωνίες

(2012), διερεύνησαν τις ψυχικές επιπτώσεις αλλά και τις

ενδέχεται να κλιμακωθούν και να εξελιχθούν σε

στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν οι

κυβερνό-εκφοβισμό.

17

φοιτητές όταν έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά

Γι΄αυτό είναι αναγκαία η ανάπτυξη δεξιοτήτων

κυβερνό-εκφοβισμού. Οι εν λόγω φοιτητές είχαν

αποτελεσματικής επικοινωνίας από τους επαγγελματίες

υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα αξιολόγησης

υγείας, προκειμένου να εφαρμόσουν συμβουλευτικές

ψυχικών

στη

παρεμβάσεις και να διερευνήσουν τις πραγματικές

διαχείριση των εμπειριών τους, επιχειρούσαν να τις

ανάγκες των ατόμων που επιζητούν υπηρεσίες υγείας σε

εκμυστηρευτούν σε κάποιον. Δυστυχώς, ως αντίδραση

θέματα

συμπτωμάτων,

ενώ

όσον

αφορά

στα αρνητικά βιώματα τους, ορισμένοι φοιτητές

που

αφορούν

τον

εκφοβισμό

και

τη

48-52

θυματοποίηση.

κατέληγαν να αποφεύγουν τη συναναστροφή με φίλους
και ομολόγους, γεγονός το οποίο συγκαταλέγεται στις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

δυσλειτουργικές

Τα

στρατηγικές

διαχείρισης

των

περιστατικά

εκφοβισμού

και

θυματοποίησης,

στρεσσογόνων περιστάσεων και δεν εξυπηρετεί στην

απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των φοιτητών

επίλυση τους. Μια ακόμα δυσλειτουργική στρατηγική

των

αντιμετώπισης που αναφέρθηκε από τα θύματα ήταν η

ευρήματα

αντεπίθεση, η οποία όπως καταδεικνύει πλήθος ερευνών

περιστατικών εκφοβισμού και θυματοποίησης στο

δε βοηθά στην επίλυση του προβλήματος, αλλά

συγκεκριμένο

αντίθετα το διαιωνίζει.

35

των

ιδρυμάτων.

καταδεικνύουν
πληθυσμό

ότι

Τα

η

είναι

ερευνητικά

συχνότητα

υψηλή

και

των
ενέχει

σημαντικές ακαδημαϊκές, σωματικές, συναισθηματικές

Σε παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με την
αντιμετώπιση

πανεπιστημιακών

περιστατικών

και κοινωνικές συνέπειες.

θυματοποίησης

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα περιστατικά

καταλήγει και έρευνα των Higgins, Ricketts και Vegh

εκφοβισμού με το ρόλο του θύτη, χαρακτηρίζονται από

(2008). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι

δυσλειτουργικό προφίλ, καθώς είναι κυριαρχικοί, θέτουν

φοιτητές που διέθεταν υψηλότερη βαθμολογία στην

υψηλή αξία στη χρήση της βίας και της επιθετικότητας

κλίμακα

ήταν

για την επίτευξη προσωπικών στόχων, ενώ ταυτόχρονα

πιθανότερο να αναγνωρίσουν τους κινδύνους του

εμφανίζουν άλλες δυσπροσάρμοστές συμπεριφορές

διαδικτύου και να αντιληφθούν το ενδεχόμενο βίωσης

όπως

θυματοποίησης.

Πληροφόρησης

αξιολόγησης

Ιδιαίτερο

του

αυτό-ελέγχου

36

ενδιαφέρον

παρουσιάζουν

τα

σημαντικό

Τεχνολογίες

χρησιμοποιούνται

Συνολικά,

τα

περιστατικά

εκφοβισμού

και

θυματοποίησης υποτιμούν την ακαδημαϊκή κοινότητα,

στην

αφού την καθιστούν μη ασφαλές περιβάλλον. Η

παρανόηση των απεσταλμένων μηνυμάτων κατά την

ακαδημαϊκή πρόοδος των φοιτητών, αλλά και η

Ηλεκτρονικά Διαμεσολαβούμενη Επικοινωνία (ΗΔΕ).

ενίσχυση συναισθημάτων ασφάλειας απαιτεί την άμεση

Συγκεκριμένα,

εμπλοκή των ιθυνόντων.

κυβερνό-εκφοβισμού

σχόλια

ή

και

ποσοστό

Επικοινωνίας

Οι

των

περιστατικών

ότι

και

ουσιών.

με δυσάρεστες συνέπειες για το θύμα.

Baldasare, Bauman, Goldman και Robie (2015),όπου οι
θεωρούν

κατάχρηση

μάλιστα συχνά ως εργαλείο εκφοβισμού από το θύτη,

αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι
φοιτητές

η

οφείλεται

μηνύματα

που

ανταλλάσσουν οι χρήστες, μπορεί να εκληφθούν ως
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Ο

σχεδιασμός

πρόληψης

και

κατάλληλων
παρέμβασης,

προγραμμάτων
καθώς

και

επαγγελμάτων

η

υγείας,

οι

οποίοι

φαίνεται

να

αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιο κίνδυνο συμμετοχής στα

ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων κρίνεται

περιστατικά εξαιτίας της φύσης της δουλειάς τους.

ιδιαίτερα κρίσιμη στην περίπτωση των φοιτητών
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Έρευνα των που εξετάζει την επίδραση της θυματοποίησης κατά την
παιδική ηλικία σε φοιτήτριες Πανεπιστημίου, επαληθεύει τα παραπάνω
ευρήματα. Συγκεκριμένα, πολύ-θυματοποίηση ("poly-victimization"),
δηλαδή η ταυτόχρονη βίωση πολλαπλών μορφών θυματοποίησης,
αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ψυχικών προβλημάτων στις γυναίκες
κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημιακών σπουδών τους.

Η απομάκρυνση από μια διαμερισμένη και πειθαρχημένη προσέγγιση
στην έρευνα εκφοβισμού μπορεί να προσφέρει περαιτέρω εικόνα για
αυτό το καταστροφικό κοινωνικό φαινόμενο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν μια κρίσιμη ανάγκη στη
νοσηλευτική και νοσηλευτική εκπαίδευση για καλύτερη κατανόηση των
συμπεριφορών εκφοβισμού. Η αυξανόμενη υποστήριξη στους μαθητές
νοσηλευτικής για την αντιμετώπιση και αντιμετώπιση των
συμπεριφορών εκφοβισμού μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη ευημερία
των μαθητών, καθώς και να μειώσει την τάση τους να εγκαταλείψουν
το επάγγελμα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 22.5% των φοιτητών
ανέφερε τουλάχιστον μια εμπλοκή σε περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού
με το ρόλο του θύτη, και αντίστοιχα 55.3% εμπλοκή με το ρόλο του
θύματος.
Η συμμετοχή σε περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης κατά τη
διάρκεια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιδρά στη μετέπειτα
σεξουαλική ζωή και δραστηριότητα των ανδρών κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Συγκεκριμένα, τα αγόρια που ανέφεραν ότι
δεχόντουσαν εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των Δευτεροβάθμιων
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σπουδών τους, είχαν μειωμένους σεξουαλικούς συντρόφους κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο.
Συνολικά 42 συμμετέχοντες (19 άνδρες, 23 γυναίκες) που έχουν
προσληφθεί απαιτείται να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, μαζί με
18 συμμετέχοντες από το συνολικό δείγμα μελέτης που συμπληρώνουν
επίσης καθημερινά περιοδικά. Δεν υπάρχουν διαφορές φύλου ούτε για
έμμεση επιθετικότητα ούτε για θυματοποίηση. Η έμμεση θυματοποίηση
είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας της έμμεσης
επιθετικότητας. Κατά τον έλεγχο της έμμεσης επιθετικότητας, η μανία
είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της έμμεσης
θυματοποίησης
Διαπίστωσαν ότι η κυβερνό-θυματοποίηση αποτελούσε σημαντικό
προβλεπτικό παράγοντα για τη συμμετοχή του φοιτητή στα περιστατικά
με το ρόλο του θύτη. Διαπίστωσαν επίσης, την υπεροχή των ανδρών
φοιτητών όσον αφορά στη συμμετοχή στα περιστατικά, αλλά δεν
φάνηκαν διαφορές ως προς την ηλικία, το πρόγραμμα σπουδών, τη
χρήση του διαδικτύου, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο ή το χώρο
χρήσης του διαδικτύου
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι φοιτητές θεωρούν τα
περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού και κυβερνό-θυματοποίησης ως ένα
σημαντικό φαινόμενο, καθώς παραβιάζει την ιδιωτικότητα του ατόμου.
Το συγκεκριμένο εύρημα ενισχύει την εικόνα του κυβερνό-εκφοβισμού
ως ένα φαινόμενο χωρίς χωρικά όρια, αφού δεν απαιτείται από το θύτη
να έχει εγγύτητα με το θύμα προκειμένου να του προκαλέσει σωματική
ή ψυχική βλάβη

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του
φαινομένου, αφού η πλειοψηφία των φοιτητών που είχε βιώσει
κυβερνό-εκφοβισμό, είχε δεχθεί και άλλες μορφές βίας ταυτόχρονα

Στοιχεία αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα μέσα κυβερνό-εκφοβισμού

Τις αντιλήψεις των φοιτητών αναφορικά με τη συχνότητα και τη
σοβαρότητα των περιστατικών κυβερνό-εκφοβισμού και κυβερνόθυματοποίησης
Με την αύξηση των απειλών και της βίας στα περιβάλλοντα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι πανεπιστημιουπόλεις αναμένεται όλο και
περισσότερο να διαθέτουν συστήματα για τον εντοπισμό δυνητικά
επιθετικών ατόμων και να παρέμβουν για να διασφαλίσουν την
ασφάλεια του πληθυσμού των πανεπιστημίων.
Συνολικά ερωτήθηκαν 190 μαθητές με 156 (82%) να απαντούν. Οι
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο εκφοβισμός από ομοτίμους βιώνεται από
φοιτητές νοσηλευτές στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και ότι
ακαδημαϊκά μέλη του προσωπικού είναι μερικές φορές παρών όταν
αποδεικνύεται αυτή η συμπεριφορά. Τα αναφερόμενα επίπεδα
εκφοβισμού μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου και του 3ου έτους του
μαθήματος σε σύγκριση με το έτος ίδρυσης. Αυτή η μείωση μπορεί να
οφείλεται στην ισχυρή στάση του πανεπιστημίου κατά του εκφοβισμού.
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Συγκεκριμένα, μεταβλητές όπως ο χρόνος σύνδεσης του φοιτητή σε
διαδικτυακές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση κινητού
τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο, φάνηκαν να ασκούν σημαντική
επίδραση στη συμμετοχή των φοιτητών στα περιστατικά
Οι φοιτητές είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα αξιολόγησης
ψυχικών συμπτωμάτων, ενώ όσον αφορά στη διαχείριση των εμπειριών
τους, επιχειρούσαν να τις εκμυστηρευτούν σε κάποιον. Δυστυχώς, ως
αντίδραση στα αρνητικά βιώματα τους, ορισμένοι φοιτητές κατέληγαν
να αποφεύγουν τη συναναστροφή με φίλους και ομολόγους, γεγονός το
οποίο συγκαταλέγεται στις δυσλειτουργικές στρατηγικές διαχείρισης των
στρεσσογόνων περιστάσεων και δεν εξυπηρετεί στην επίλυση τους.
Οι Έλληνες φοιτητές θεωρούν σημαντικό πρόβλημα τα περιστατικά
κυβερνό-εκφοβισμού και θεωρούν ότι για την άμεση αντιμετώπιση τους
απαιτείται αυστηρή τιμωρία των θυτών μέσω ανώνυμης καταγγελίας.
Σύμφωνα με τους ίδιους, τα δυσάρεστα βιώματα θυματοποίησης τα
αποκαλύπτουν στους γονείς και στους φίλους τους
Το φαινόμενο του κυβερνό-εκφοβισμού και της κυβερνόθυματοποίησης είναι ιδιαίτερα συχνό μεταξύ των φοιτητών εξαιτίας της
ευρείας χρήσης των νέων τεχνολογιών που πραγματοποιούν, ενώ είναι
πιθανότερο να συμμετάσχουν σε αυτό φοιτητές οι οποίοι
αντιμετωπίζουν διάφορες κοινωνικές δυσκολίες και ψυχικά προβλήματα,
ως θύτες ή ως θύματα.
Οι ερωτηθέντες σαφώς χρειάζονται εκπαίδευση για τον εκφοβισμό και
τις μεθόδους πρόληψης του καθώς
καιτηνεπιβολήπολιτικώνστήριξηςότανδημιουργούνταιαντίστοιχαεπεισόδι
α. Σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει διαχωρισμός ρόλων μεταξύ νοσηλευτών
και βοηθών νοσηλευτών καθώς ο διαχωρισμός τους δημιουργεί πολλά
προβλήματα και αντιπαραθέσεις στην καθημερινή άσκηση της κλινικής
νοσηλευτικής. Επιπλέον, κρίνεται επιτακτική η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου που να ορίζει τον ρόλο του φοιτητή νοσηλευτικής κατά την
πρακτική, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάθεση μη νοσηλευτικών
αρμοδιοτήτων. Συνεπώς, πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές προκειμένου
να διευθετηθεί το θέμα του εκφοβισμού κατά το πρόγραμμα της
πρακτικής άσκησης

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από τους φοιτητές που
εργαζόντουσαν παράλληλα με τις σπουδές τους, αυτοί που
δεχόντουσαν εκφοβισμό στο πλαίσιο των σπουδών τους, έτειναν να
έχουν τα ίδια βιώματα και στον εργασιακό τους χώρο. Η βίωση
εκφοβισμού και στα δύο πλαίσια είχε στατιστικά σημαντική και θετική
συσχέτιση με την κατανάλωση αλκοόλ σε συστηματική βάση, καθώς και
με τη βίωση κοινωνικών, μαθησιακών και εργασιακών προβλημάτων
εξαιτίας της κατάχρησης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα σημαντικό ποσοστό
φοιτητών (58.4%) συμμετείχε σε περιστατικά κυβερνόεκφοβισμού/θυματοποίησης, με συχνότερο το ρόλο του θύτη-θύματος

Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων κατέδειξαν ότι οι θύτες
συνηθέστερα φοιτούν σε μεγαλύτερα έτη και κατευθύνουν την
επιθετική τους συμπεριφορά σε πρωτοετείς φοιτητές. Όσον αφορά στα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα θύματα εκφοβισμού είχαν
υψηλότερη βαθμολογία στο χαρακτηριστικό της καλής προαίρεσης
συγκριτικά με τους θύτες.
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών του, ο κυβερνό-εκφοβισμός αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες ανησυχίες των φοιτητών κατά την πλοήγηση
τους στο διαδίκτυο
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Το σημαντικό ψυχικό όφελος των θυτών από τον εκφοβισμό των
περισσότερο αδύναμων θυμάτων, καθώς σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, οι μαθητές που δρούσαν ως θύτες πριν την είσοδο τους
στο Κολλέγιο, ανέφεραν αργότερα σημαντικά υψηλότερα αισθήματα
ποιότητας ζωής συγκριτικά με τους ομολόγους τους.
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν υψηλά ποσοστά συμμετοχής των
φοιτητριών στα περιστατικά κυβερνό-εκφοβισμού, καθώς επίσης και
σύνδεση των εμπειριών με συμπτώματα κατάθλιψης και κατάχρησης
αλκοόλ.
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