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Με τη συνεργασία:



Η επιθετικότητα δεν είναι πάντα         
οφθαλμοφανής



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Τα  φύλα  είναι  διακριτά,  αλλά  αυτό  πολύ  λίγο  ανταποκρίνεται  στην 
πραγματικότητα  όπως  αυτό  υπαγορεύεται  από  το  βιοψυχολογικό 
υπόστρωμα του καθενός.

 Δεν  υπάρχουν  δύο  φύλα,  αλλά  ο  «άνθρωπος»,  που  εκτελεί  λειτουργίες, 
που, κατά το φύλο, κινούνται σε ένα συνεχές.

 Αντικατάσταση  της  διάκρισης  «άντρας  –  γυναίκα»  από  το  συνεχές 
«αρσενικό – θηλυκό».

 Μόνο  η  γνώση,  σε  ποιο,  ακριβώς,  σημείο  του  continuum  των  φύλων, 
βρίσκεται  ο  άνθρωπος, βοηθά  στην  καλύτερη  ερμηνεία  της  έκφρασης της 
γονοτυπικά υπαγορευόμενης συμπεριφοράς.

 

 .



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ –ΣΚΟΠΟΣ

• Με  δεδομένο,  ότι  η  συμπεριφορά  διακρίνεται  μεταξύ  ανδρών  και 
γυναικών, 

• σε  μια  αλληλοεμπεριχωρητική  φυλική  ορμονική  μίξη,  μεταξύ  τους,  που, 
όμως,  λόγω  της  αφάνταστης,  αριθμητικά,  σε  ποικιλία  ψυχοσωματικών 
χαρακτηριστικών ιδιωμάτων, ανάμεσά τους, 

• δεν είναι δυνατόν να γίνει με τις σημερινές, τουλάχιστον, δυνατότητες, 
• πειραματικά,  ο  διαχωρισμός  αυτός,  αποφασίστηκε,  και  εδώ,  να  δειχτεί, 

αν, φαινοτυπικά, τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι 
πιο επιθετικά. 



ΔΕΙΓΜΑ

 Θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά αγόρια και κορίτσια, σε έναν, τον ίδιο, για 
ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  χώρο.  Τέτοια  περίπτωση  θα  μπορούσαν  να 
αποτελούν, μόνον, τα παιδιά του όποιου σχολικού συγκροτήματος (Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο). Το ιδανικό θα ήταν να ήταν υπό παρακολούθηση τα παιδιά 
της  Α΄  Δημοτικού,  και  για  τα  επόμενα  11  χρόνια  τους,  υπαγόμενα  και 
παραμένοντας, υποτίθεται, στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. 

 Επιλέχτηκαν, παιδιά  (αγόρια,  κορίτσια, 13-18  ετών)  του  (πολυπληθούς, από 
τα πολυπληθέστερα της πόλης του νομού Λάρισας) σχολικού συγκροτήματος 
1ου  Γυμνασίου  και  Λυκείου  Λάρισας,  με  δυνατότητα  παρακολούθησης  για, 
περίπου, ένα χρόνο (2012-3) στις ώρες διαλείμματος. 

.



ΜΕΘΟΔΟΣ

    Συγχρονική μέθοδος των επάλληλων ομάδων, σύμφωνα με την οποία 
επιλέγονται, συγχρόνως, πολλές ομάδες ατόμων,μία από κάθε ηλικία, 
οι οποίες και εξετάζονται, όλες, συγχρόνως, μία μόνον, φορά, επειδή 
το δείγμα δεν θα μπορούσε να είναι ηλικιακά, ανά τάξη, σταθερό.

 Επιλέξαμε λοιπόν 12 αντιπροσωπευτικές ομάδες, μία από κάθε ηλικία, 
τις οποίες και μελετήσαμε, όλες,  συγχρόνως, μία, μόνον, φορά, 
συγκρίνοντας, στο τέλος, τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν, από τις 
επάλληλες αυτές ομάδες. 

 Η σύγκριση αυτή είναι, που θα καθόριζε τις διαφορές, που υπάρχουν, 
μεταξύ των παιδιών, στις ηλικίες 6-18 ετών.

.

 



 Βασικό, όμως, μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το ότι οι 
τυχόν διαφορές, που υπάρχουν και τις οποίες θα βρίσκαμε, 
μεταξύ  των  ομάδων,  δεν  είναι  δυνατόν  να  αποδοθούν,  με 
βεβαιότητα,  στην  διαφορετική  ηλικία,  γιατί,  σε  κάθε  ηλικία, 
εξετάζονται  διαφορετικά  άτομα  και  οι  διαφορές,  που  θα 
παρατηρούνταν, πιθανόν να οφείλονται στην δειγματοληψία 
κάτι που θα ήταν δυνατόν να γίνει, στην διαχρονική μέθοδο.

 Η  συγχρονική  μέθοδος  επιτρέπει,  στον  ερευνητή  να 
συγκεντρώσει  τα απαραίτητα στοιχεία,  ταυτόχρονα, για  όλο 
το εύρος των ηλικιών. 

 Ίσως, ο συνδυασμός διαχρονικής και συγχρονικής μεθόδου 
μάς εξασφάλιζε εγκυρότερα στοιχεία. 

 



• Αλλά, ούτε κι αυτό θα μας εξασφάλιζε, εντελώς, από τα μειονεκτήματα της 
διαχρονικής  μεθόδου,  που  είναι,  πέραν  της  μεγάλης  διάρκειας  του 
απαιτούμενου χρόνου απαιτεί να περιληφθούν, στην αρχική ομάδα, άτομα, 
μόνον,  τα οποία θα μπορούσαν να συνεργασθούν, με  τον ερευνητή,  έστω 
περιοδικά, για μακρό χρονικό διάστημα, στο οποίο δεν θα μπορούσαν να 
αποκλειστούν  απώλειες  υποκειμένων  της  έρευνας,  πράγμα,  που  θα 
επέφερε  αλλοίωση,  στα  χαρακτηριστικά  του  αρχικού  δείγματος,  αλλά  και 
των δειγμάτων της συνδυαστικής μεθόδου, που θα χρησιμοποιούσαμε.

• Με την συγχρονική μέθοδο, αποφευγόταν, σχεδόν, απόλυτα, η πιθανότητα 
απώλειας υποκειμένων, πράγμα, που αποδείχτηκε ασφαλές.



  Η καταγραφή γινόταν με περιγραφή των όσων έβλεπε ο ερευνητής να 
συμβαίνουν, στην αυλή.

  Έρευνα πεδίου.

  Ο ερευνητής, δεν επενεργούσε, με κανένα τρόπο, στην περίπτωση, που 
παρακολουθούσε, αφήνοντάς την να συμβεί, χωρίς να την επηρεάζει με 
την παρουσία του.

  Ο ερευνητής δεν έπρεπε να προκαλέσει την ερευνώμενη συμπεριφορά, 
για να την μελετήσει ακόμα και αν μπορούσε.

  Η φυσική παρατήρηση ήταν το μόνο είδος έρευνας, που θα μπορούσε 
να γίνει, στην περίπτωσή μας.

   



• Έγιναν  συγκρίσεις,  μεταξύ  των  φύλων  και  των 
ηλικιών. Για να ελεγχθεί το ερώτημά μας, ποιο από τα 
δύο φύλα  και πώς  εξελικτικά  είναι  το πιο  επιθετικό, 
έπρεπε να μετρήσουμε  την  επιθετικότητα με κάποια 
ψυχολογική κλίμακα εκτίμησης. 

• Με  βάση  αυτή  την  μέτρηση,  διακρίναμε  τα  παιδιά 
ανάλογα  με  τον  βαθμό,  που  συγκέντρωσαν,  στην 
κλίμακα αυτή. 

• Επρόκειτο  για  έναν  έμμεσο  τρόπο  χειρισμού  της 
μεταβλητής  της  επιθετικότητας,  κατά  την  εμφάνισή 
της (χρόνος και είδος της έκφανσής της). 

• Με τον τρόπο αυτόν, χειριστήκαμε την επιθετικότητα, 
συσχετίζοντας τον  χρόνο  με  το  είδος  της  έκφανσής 
της.

  



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Το  ερώτημα  ήταν  αν  υπάρχει  σχέση  μεταξύ  χρόνου  και 
τρόπου  εμφάνισης  της  επιθετικότητας,  σε  ένα 
ομαδοποιητικό  πλαίσιο.  Η  προσέγγιση  των  ατομικών 
διαφορών,  που,  ασφαλώς,  δεν  θα  μπορούσε,  παρά  να 
είναι  ποικίλες,  με  ανάλυση παραγόντων  έδειξε,  ότι  αυτό 
είναι εφικτό. 
Το συμπέρασμα  της  ερμηνείας  των  αποτελεσμάτων μας 
είναι  ότι  τα παιδιά  ήσαν  επιθετικά,  τα  μεν  αγόρια  χωρίς 
αναστολές, αμέσως, ευθέως, τα δε κορίτσια με αναστολές, 
αργότερα, πλαγίως.
Με την βοήθεια της ανάλυσης παραγόντων, αναλύθηκε το 
σύνθετο  ψυχολογικό  φαινόμενο  της  επιθετικότητας, 
οδηγώντας  στην  δυνατότητα  διατύπωσης  γενικότερης 
θεωρίας.

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Με την προσέγγιση  των ατομικών διαφορών  , αποδείχτηκε 
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ χρόνου και τρόπου εμφάνισης της 
επιθετικότητας.

 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας είναι ότι τα παιδιά ήταν 
επιθετικά,  τα μεν αγόρια χωρίς αναστολές, αμέσως ευθέως, 
τα δε κορίτσια με αναστολές, αργότερα, πλαγίως.

 ΄»Διακρίνουμε  την  «Κατά»  αντρική  τάση  για  επιβολή  με 
ενεργητικά  στοιχεία  του χαρακτήρα και  την  άρνηση  κάθε  « 
γυναικείας  τάσης  »,  με  μια  διαρκή  πάλη  για  προσωπική 
υπεροχή,  έναντι  της    «  Υπέρ  »  γυναικείας  τάσης  με  την 
έννοια της  υπακοής και υποταγής.

 Συνοπτικά, αδρομερώς η «κατά» συμπεριφορά παρατηρείται 
στους άνδρες και η «υπέρ» στις γυναίκες.



 Η συμπεριφορά μας αρχίζει, πάντα, ως "κατά" συμπεριφορά, που οι μεν 
άντρες την διατηρούν ως έτσι, οι δε οι γυναίκες, μη δυνάμενες να κάνουν 
το ίδιο, την απωθούν, για όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, εμφανίζοντας  
μια  «υπέρ»  συμπεριφορά,  που  σημαίνει,  ότι  η  μη  επιθετικότητα  είναι, 
απλά, μια  επιφανειακή  (συμβατική)  αναστολή  της  επιθετικότητας, μέχρις 
αυτή εκβραστεί, αγριότερη.

 Η  μη  επιθετικότητα  είναι,  απλά,  μια  επιφανειακή  (συμβατική)  αναστολή 
της επιθετικότητας, η οποία και, το πιο σύνηθες, αυξάνεται.

 Η  επιθετικότητα  στο  σχολείο  διαφορίζεται,  ως  προς  τον  χρόνο  και  τον 
τρόπο εκδήλωσής της,  κατά το φύλο, στην συγκυρία  δραστηριοποίησής 
του.



 Όλα ξεκινούν από την αρχή της ζωής 

Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε

Θηβαίου Στυλιανή

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΟΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

‘‘ἐκ τῶν ὑστέρων’’




