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Περίληψη 

 Πολλά άτοµα κινητοποιούνται  µε την επιθυµία να αποφύγουν την αποτυχία αυτή η 

τάση χαρακτηρίζεται ως φόβος αποτυχίας. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να 

µελετήσει το φαινόµενο του φόβου αποτυχίας σε 230 παιδιά Ε΄ και Στ΄ δηµοτικού ως 

προς την σχέση που έχει µε την συµπεριφορά και την εµπειρία των παιδιών σχετικά 

µε τα συναισθήµατα τους, τον προσανατολισµό στον στόχο, την εκδήλωση 

ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς (άγχος και κατάθλιψη) και τέλος, ως προς τη 

συσχέτιση παιδιών µε και χωρίς  µαθησιακές δυσκολίες. Χρησιµοποιήθηκαν οι 

κλίµακες: PEAI (φόβος αποτυχίας),  CDI (κατάθλιψης), RCMAS (άγχος), PANAS-C 

(αρνητική και θετική συναισθηµατικότητα) και η κλίµακα προσανατολισµού στον 

στόχο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο φόβος αποτυχίας  σχετίζεται µε την αρνητική 

συναισθηµατικότητα, την ενίσχυση του δασκάλου, την ενεργοποίηση και την θετική 

συναισθηµατικότητα των µαθητών στο διάλειµµα  ενώ δεν προβλέφθηκε καµία 

σηµαντική επίδραση του φόβου αποτυχίας ως προς τον παράγοντα θετικής 

συναισθηµατικότητας και ως προς τον παράγοντα τιµωρίας  του δασκάλου. Ως προς 

τον παράγοντα προσανατολισµού στον στόχο, ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται µε τον 

προσανατολισµό προσέγγισης της µάθησης, αποφυγή της µάθησης και αποφυγή της 

επίτευξης ενώ δεν επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για τον  παράγοντα προσανατολισµού 

προσέγγισης της επίτευξης. Επιπλέον, ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται θετικά µε την 

κατάθλιψη και αρνητικά µε το άγχος.  Τέλος, η προβλεπτική αξία της σχέσης  των 

παιδιών µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες ως προς τον φόβο αποτυχίας, το άγχος 

και την κατάθλιψη ήταν πολύ µεγάλη εφόσον συγκεντρώθηκαν σηµαντικές διαφορές. 

Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα φόβου 
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αποτυχίας και κατάθλιψης  από τα τυπικά παιδιά, ενώ τα τυπικά παιδιά παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα άγχους απ’ ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Εισαγωγή 

   Πολλά άτοµα κινητοποιούνται µε την επιθυµία να αποφύγουν την αποτυχία. 

Αυτή η τάση χαρακτηρίζεται ως το κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας ή 

περισσότερο γνωστό ως φόβος αποτυχίας. Ο Atkinson (1996) εξήγησε τον φόβο 

αποτυχίας ή το αίτιο για αποφυγή της αποτυχίας ως «διαταγή για αποφυγή της 

αποτυχίας και/ή ως η χωρητικότητα να ζήσει το άτοµο την εµπειρία της ντροπής και 

του εξευτελισµού ως µια συνέπεια της αποτυχίας». O φόβος αποτυχίας είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρον φαινόµενο για πολλούς ανθρώπους. ∆ιάσηµοι αθλητές αναφέρουν ότι ο 

φόβος τους για αποτυχία, τους βοήθησε να φτάσουν επιθυµητές και υψηλές επιδόσεις 

(Conroy, 2001), σε άλλους ήταν η αιτία να τα παρατήσουν (Οrlick, 1972). Έτσι, 

παρακάτω θα γίνει αναφορά στην θεωρία  του κινήτρου επίτευξης και  θα 

περιγραφούν σχετικές έρευνες µε τον φόβο αποτυχίας, το άγχος, την κατάθλιψη και 

τον προσανατολισµό στον στόχο, καθώς επίσης και για τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες.         

Θεωρία κινήτρου επίτευξης    

  Ο φόβος αποτυχίας άρχισε να παίρνει µορφή και να αποτελεί ένα νέο 

αντικείµενο στο χώρο της έρευνας µέσα από την θεωρία του “κινήτρου επίτευξης”. Η 

θεωρία του κινήτρου επίτευξης διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε περισσότερο από 

τους McClelland και Atkinson (1953) ενώ αναφορά σ’ αυτό είχε γίνει και πρωτύτερα 

µέσα από µια αποκαλυπτική εργασία από τον Murray (1938). Σύµφωνα µε την 

θεωρία του “κινήτρου επίτευξης”, το κάθε άτοµο διαθέτει ένα κίνητρο “επίτευξης”, 

ένα κίνητρο να καταφέρνει να πετυχαίνει τον στόχο που θέλει και µάλιστα, να 

πετυχαίνει µε υψηλά επίπεδα τελειότητας.  Παράλληλα, ο Atkinson (1964)  παρέθεσε 
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ότι όλα τα άτοµα µπορούν να χαρακτηριστούν  από δύο µαθηµένα κίνητρα,  το 

κίνητρο επίτευξης της επιτυχίας και το κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας. Τα δυο αυτά 

αντίθετα κίνητρα θεωρούνται σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και 

ακολουθούν  δύο τάσεις. Αφενός την τάση για προσέγγιση του έργου, δηλαδή 

κίνητρο για επιτυχία και αφ’ ετέρου την τάση για αποφυγή του έργου, δηλαδή 

κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας. Η πρώτη τάση ωθεί το άτοµο σε εµπλοκή µε το 

έργο ενώ η δεύτερη σε αποµάκρυνση από αυτό. Έτσι τα δυο αυτά κίνητρα 

ενεργοποιούνται στην προσπάθεια του ατόµου να εκτελέσει ένα έργο και ο 

καθορισµός της στάσης του απέναντι σε ένα έργο είναι αποτέλεσµα των δυο τάσεων 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999 ).  

         Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι επιδιώκουν την αποφυγή της 

αποτυχίας περισσότερο απ’  ότι άλλοι, έχοντας µεγαλύτερο κίνητρο αποφυγής της 

αποτυχίας . Έτσι το άτοµο µε µεγαλύτερο κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας 

προσπαθεί µε ότι είναι δυνατό και εφικτό να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την 

είσοδο του σε περιστάσεις επίτευξης ( Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1999). Στη 

προσπάθεια του να ξεφύγει από την περίσταση επίτευξης επιδιώκει να προστατέψει 

τον εαυτό του από την αποτυχία µε το να δραπετεύσει από την φυσική κατάσταση 

(εγκαταλείποντας) ή διανοητικά (αποσύρεται από την προσπάθεια) ή µε το να πιέζει 

σκληρά τον εαυτό του να επιτύχει (στην διαταγή να αποφύγει την αποτυχία) 

(Covington, 1992, Elliot & Church, 1997).   Οι ερευνητές έχουν καθαρά επιδείξει ότι 

ο φόβος αποτυχίας  έχει αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσµατα αυτού που αποδίδει, 

συµπεριλαµβανοµένου, η επιλογή του έργου, η προσπάθεια δαπάνης, η επιµονή, η 

απόδοση επίτευξης, το κίνητρο ενδιαφέροντος και well-being (Atkinson & Feather, 

1966, Birney, Burdick & Teevan, 1969 κ. α ). Ο φόβος αποτυχίας τυπικά επηρεάζει 

αυτά τα αποτελέσµατα µε το να παρακινεί την υιοθέτηση του συγκεκριµένου 
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προσανατολισµένου στην αποφυγή στόχου και στρατηγικής που µπορεί να 

µετατραπούν απευθείας σε εχθρικές συνέπειες (Elliot & Church,1997). Γενικότερα, οι 

θεωρητικοί έχουν συµφωνήσει ότι η αποτυχία από µόνη της είναι χωρίς νόηµα και ότι 

οι «συνέπειες» της αποτυχίας είναι αυτές που πραγµατικά είναι επίφοβες (Birney, 

1969,π.201). 

Αργότερα, ο Conroy (2001),  ερευνητής του φόβου αποτυχίας    ανέπτυξε 

πέντε απωθητικές συνέπειες της αποτυχίας. Αναφέρει ότι σε µια κατάσταση 

αποτυχίας υπάρχει α) έντονο το αίσθηµα της ντροπής και της προσβολής, β) το άτοµο 

φοβάται  ότι θα χάσει την αυτοεκτίµηση του,  γ)  φοβάται ότι θα έχει αβέβαιο µέλλον, 

δ)  φοβάται ότι θα κάνει τους σηµαντικούς άλλους να χάσουν το ενδιαφέρον τους και 

ε ) φοβάται ότι θα  τους δυσαρεστήσει. Ο φόβος αποτυχίας πηγάζει από αυτούς τους 

πέντε παράγοντες, στους οποίους στηρίχτηκε η παρούσα µελέτη. Επίσης, σύµφωνα 

µε τον Conroy (2001) ο φόβος αποτυχίας πηγάζει και από άλλους παράγοντες όπως 

από την κοινωνικοποίηση του ατόµου, από εµπειρίες της νεαρής ηλικίας του, από τις 

µαθησιακές εµπειρίες. Καθώς επίσης και από όλο το περιβάλλον του ατόµου. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση του φόβου αποτυχίας  

(Conroy, 2003). 

Φόβος αποτυχίας και σχετικές έρευνες  

        Παρόλο που πολλοί υποστηρίζουν ότι ο φόβος αποτυχίας δεν είναι 

πολυδιάστατος, ποικίλα µοντέλα και έρευνες που συσχετίζονται µε τον φόβο 

αποτυχίας έχουν προταθεί (Conroy, 2001). Ένας σηµαντικός παράγοντας που 

σχετίζεται µε την εµφάνιση του φόβου αποτυχίας είναι η αλληλεπίδραση γονέα- 

παιδιού. Ο Winterbotton (1958) παρείχε την πρώτη πρόταση ότι ο φόβος αποτυχίας 

µπορεί να σχετίζεται µε το χρονικό σηµείο των µητρικών απαιτήσεων να 

ανεξαρτητοποιηθούν και να µην κυριαρχούνται πλέον τόσο πολύ από τους γονείς και 
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ειδικότερα από τη µητέρα τα παιδιά. Σε µια έρευνα του, βρήκε, ότι µαθητές 

γυµνασίου απόδωσαν χαµηλότερα σε ένα τεστ κινήτρου επίτευξης, όταν οι µητέρες 

τους περίµεναν πρώιµες επιδείξεις ανεξαρτησίας της συµπεριφοράς των παιδιών  

κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας. 

       Ο Τeevan (1983) στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στις ανταποκρίσεις των 

γονέων  στα αποτελέσµατα των επιτεύξεων των παιδιών τους και σύνδεσε τον φόβο 

αποτυχίας µε την τάση των µητέρων να τιµωρούν τις αποτυχίες των παιδιών τους και 

να είναι παθητικές στις επιτυχίες τους. Αντιστοίχως, έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς των 

παιδιών µε υψηλό επίπεδο φόβου αποτυχίας προσφέρουν λιγότερη αµοιβή και δεν 

ενισχύουν και δεν επιβραβεύουν τα παιδιά τους στην επιτυχία σε σύγκριση µε τους 

γονείς των παιδιών µε χαµηλό φόβο αποτυχίας. Έτσι η τιµωρία λειτουργεί ως κίνητρο 

αποφυγής της αποτυχίας και οδηγεί στην ανάρµοστη συµπεριφορά των παιδιών.  

Οι Robinson και Argyle (1962) εξέτασαν την σχέση µεταξύ των γονεϊκών 

προσδοκιών για επίτευξη των παιδιών και του φόβου αποτυχίας και βρήκαν υψηλές 

προσδοκίες των γονέων να είναι θετικά συσχετισµένες µε το φόβο της αποτυχίας και 

συγκεκριµένα για παιδιά µε δυναµική ταυτότητα µαζί µε τους γονείς τους. Επίσης 

αρνητικοί µητρικοί χαρακτηρισµοί όπως εκνευρισµός, ανησυχία, κατάχρηση και 

εξάρτηση, έχουν συνδυαστεί µε υψηλούς φόβους αποτυχίας στα παιδιά. Ο Singh 

(1992), σε σχετική έρευνα, βρήκε ότι το κλίµα της οικογένειας σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη του φόβου αποτυχίας. Μητέρες παιδιών από την Ινδία που έδειξαν ότι είχαν 

υψηλό επίπεδο φόβου αποτυχίας παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης 

συζυγικής σύγκρουσης και διχόνοιας, νευρικότητας, έλλειψη επικοινωνίας, µειωµένη 

σκέψη και συνεπώς µειωµένο ενδιαφέρον για τους συζύγους τους, σεξουαλική 

στέρηση και εξάρτηση από ότι οι µητέρες των παιδιών µε χαµηλό φόβο αποτυχίας 

(Singh, 1992). Παρόµοιες έρευνες επιβεβαιώνουν αυτά τα αποτελέσµατα               
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(Van Ijendoorn, 1992. Kandel & Wu, 1995. Belsky & Pensky, 1988).  Ο φόβος 

αποτυχίας αναδύεται από επαναλαµβανόµενα πρότυπα από τις αλληλεπιδράσεις 

γονέα παιδιού, έτσι οποιεσδήποτε αρνητικές αντιδράσεις, οποιαδήποτε λάθη και 

αποτυχίες από µέρους των γονέων µπορούν να υιοθετηθούν στο παιδί (Elliot & 

Thrash, 2004). 

      Παράλληλα, ο Teevan (1983 & McChee, 1972) βρήκε ότι µαθητές του 

γυµνασίου µε υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας ήταν περισσότερο πιθανό να 

αντιληφθούν ότι δέχονται ουδέτερες αντιδράσεις από τους γονείς τους για 

ικανοποιητική συµπεριφορά και τιµωρία από τους γονείς τους για ανάρµοστη 

συµπεριφορά απ΄ ότι  oι συνοµήλικοι τους µε χαµηλό φόβο αποτυχίας. Συνεπώς, οι 

φυσικές και όχι οι υπερβολικές αντιδράσεις απέναντι στην αποτυχία όσο και στην 

επιτυχία έχουν ως επακόλουθο µια προσαρµοσµένη, ικανοποιητική και σωστή 

συµπεριφορά. Παιδιά που παρουσιάζουν φόβο αποτυχίας τείνουν να έχουν µεγαλώσει 

σε περιβάλλοντα όπου η αγάπη, η έγκριση, η ενίσχυση και η εκδήλωση συµπάθειας 

είναι σχετικά σπάνια είτε λόγω της πατρικής απουσίας, ειδικά ο θάνατος του πατέρα  

(Greenfeld & Teevan, 1986 ) είτε λόγω της οικογενειακής σύγκρουσης και διχόνοιας 

(Singh, 1992). Αυτές οι συνθήκες της συναισθηµατικής στέρησης εµφανίζονται να 

επιδεινώνονται από την συµπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά µε υψηλό φόβο 

αποτυχίας. Για παράδειγµα, οι µαθητές γυµνασίου µε υψηλό  φόβο αποτυχίας έχουν 

περιγράψει τους γονείς τους ως κριτικοί και περιοριστικοί στη συµπεριφορά τους         

(Krohne; 1992. Teevan & McChee, 1972). Επιπρόσθετα, οι γονείς των παιδιών µε 

υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας περιέγραψαν τον εαυτό τους ως απαιτητικό προς την 

απόδοση των παιδιών τους (Schmalt, 1982; Teevan & McGhee, 1972).   Επίσης, 

µέσω των λεκτικών και µη λεκτικών επικοινωνιών, µε τις µορφές, οι οποίες παρέχουν 

συναισθηµατικούς δεσµούς για τα παιδιά (Bowlby, 1979, Harlow, 1958), τα παιδιά 



 8

µπορεί να µάθουν ότι η αποτυχία οδηγεί στην τιµωρία και η αποµάκρυνση των 

γονέων από τα παιδιά µετά από την αποτυχία τους οδηγεί στην ανάπτυξη της ντροπής 

που αποτελεί ένα από τα συστατικά του κλασσικού και περισσότερου σύγχρονου 

προτύπου του  φόβου αποτυχίας (Atkinson, 1996, Conroy, 2001. Lewis, 1992, Thrash 

& Elliot, 1999).    

         Θεωρητικοί αναλύουν την ντροπή ως µια εξαιρετικά επίπονη εµπειρία, στην 

οποία το άτοµο νιώθει ότι ο ίδιος ο εαυτός του είναι µια αποτυχία, είναι ανόητος  και 

κακός (Lewis, 1992). H ντροπή επίσης περιλαµβάνει την συνειδητοποίηση ότι αυτός 

ο ελαττωµατικός εαυτός είναι εκτεθειµένος πριν από ένα πραγµατικό ή φανταστικό 

ακροατήριο, κρίνεται ανάξιος της αγάπης και βρίσκεται στον κίνδυνο να 

εγκαταλειφθεί (Andrews, 1995). Έτσι  η τάση δράσης που έχει συσχετιστεί µε την 

ντροπή είναι η αποφυγή και η απόσυρση δηλαδή η ώθηση  να δραπετεύσει από 

καταστάσεις που βρίσκεται µε άλλα άτοµα και να κρύψει τον εαυτό του (Maskolo & 

Fisher, 1995). Αν και ο φόβος αποτυχίας είναι ένα κίνητρο επίτευξης, δείχνει µια 

σταθερή αντίληψη στην εµπειρία της ντροπής προτείνοντας ότι υπάρχει εγγενής 

σχέση (Elliot & Thrash, 2004). Σύµφωνα µε τον Atkinson (1997), όπως 

προαναφέρεται, το άτοµο προσανατολίζεται και επιδιώκει την αποφυγή της 

αποτυχίας, επειδή ένα συναίσθηµα της αποτυχίας είναι η ντροπή. Συνεπώς δεν είναι η 

αποτυχία αυτή κάθε αυτή που φοβίζει το άτοµο και την αποφεύγει αλλά η ντροπή που 

συνοδεύει την αποτυχία ( Atkinson,1957, Birney, 1969).  Σύµφωνα µε τον Lazarus 

(1991) το συναίσθηµα της ντροπής και της ανησυχίας εκδηλώνεται όταν τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται αλλαγές στην σχέση τους µε το περιβάλλον η οποία επηρεάζει την 

ικανότητα τους να επιτύχουν ένα ή περισσότερους στόχους  ως συνέπεια της 

αποτυχίας τους. Έτσι η αρνητική αυτή στάση των γονέων απέναντι στην αποτυχία 
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του παιδιού, αναπτύσσει λανθασµένες αντιλήψεις και αρνητικά συναισθήµατα ως 

προς την γνώµη που έχει το παιδί για τον ίδιο του τον εαυτό. 

        Οι Thrash και Elliot (1999), επίσης, µελέτησαν τη σχέση του φόβου αποτυχίας 

µε το ίδιο φύλο γονέα-παιδιού. Ανέφεραν µέτρια επίπεδα συµφωνίας µεταξύ ίδιου 

φύλου γονέα και παιδιού, ούτως ώστε οι µητέρες µε µεγάλο φόβο αποτυχίας 

ανάφεραν ότι είχαν κόρες µε  υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας και αντίστοιχα, οι 

πατέρες µε µεγάλο φόβο αποτυχίας ανέφεραν ότι είχαν γιούς µε υψηλά επίπεδα 

φόβου αποτυχίας. Έτσι, το φύλο θεωρείται ως ένας παράγοντας που συνεισφέρει στις 

ατοµικές διαφορές στην υποκειµενική ερµηνεία ποικίλων συνθηκών αποτυχίας 

(Μεταλλίδου, 2003). 

      Ο φόβος αποτυχίας δείχνει ένα πλαίσιο για το πώς οι ατοµικές αποφάσεις και 

οι εµπειρίες αποτυχίας και συνεπώς, οι σκέψεις, τα αισθήµατα και οι πράξεις ενός 

ατόµου επηρεάζονται από καταστάσεις αξιολόγησης (Heckhausen, 1975). 

Αδιαµφισβήτητα, το περιβάλλον και οι διαπροσωπικές συµπεριφορές επηρεάζουν µε 

αρκετούς τρόπους την εξέλιξης της προσωπικότητας. Έτσι, οι θεωρητικοί πρότειναν 

τον σχηµατισµό των αντιπροσωπευτικών µοντέλων του «εαυτού»  και των «άλλων» 

ως τον βασικό φορέα  (έρευνας) των διαπροσωπικών επιρροών στην ανάπτυξη – 

εξέλιξη της προσωπικότητας. Ο Conroy (2001) σύνδεσε τον φόβο αποτυχίας µε τα 

αντιπροσωπευτικά µοντέλα του «εαυτού» και των «σηµαντικών άλλων». ∆ιερεύνησε 

τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίστηκαν οι συµµετέχοντες, οι οποίοι ήταν µαθητές 

και αθλητές, στον φόβο αποτυχίας από τους γονείς και τους σηµαντικούς 

εκπαιδευτικούς. Έτσι, όπως ήταν αναµενόµενο οι συµµετέχοντες µε υψηλά επίπεδα 

φόβου αποτυχίας περιέγραψαν τα αντιπροσωπευτικά πρότυπα των σηµαντικών 

άλλων  (γονείς και εκπαιδευτικοί )  εχθρικά και λιγότερο συνδεδεµένα και φιλικά ως 

προς αυτούς. Οµοίως, προηγούµενη έρευνα  τεκµηριώνει την αντιληπτή εχθρότητα 
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των «σηµαντικών άλλων» ( Krohne; 1992. Hermans et al; 1972. Teevan &Mcchee; 

1972. Teevan; 1983). Επίσης, άλλοι έχουν αναγνωρίσει την αυξηµένη εχθρότητα των 

«άλλων» ως φταίξιµο των παιδιών στην αποτυχία τους (Krohne, 1992), ως γενική 

τιµωρία επακόλουθης της αποτυχίας (Teevan, 1983), και ως περισσότερο αρνητικά 

ισχυρής επηρεασµένης έκφρασης που ακολουθεί την αποτυχία. Αυτή η εύρεση ήταν 

σύµφωνη µε την αρτιµελή θεωρία της ανάπτυξης του φόβου αποτυχίας, επειδή 

οποιεσδήποτε εχθρικές διαπροσωπικές συµπεριφορές, επιδεινώνουν το πρόβληµα των 

ατόµων που έχουν στερηθεί την αγάπη. Έτσι η αποτραβηγµένη αγάπη, ή έλλειψη 

σύνδεσης και ενίσχυσης µπορεί να αποτελούν ένα µεσολαβητή για την ανάπτυξη του 

φόβου αποτυχίας (Conroy, 2001).  Επιπρόσθετα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι 

συµµετέχοντες µε υψηλό φόβο αποτυχίας περιέγραψαν τους εκπαιδευτικούς ότι 

προσπαθούν να τους διαφοροποιήσουν µε εχθρικό τρόπο ή πολλές φορές αγνοώντας 

τους, ωστόσο η επιρροή των εκπαιδευτικών δεν ήταν τόσο µεγάλη όσο αυτή των 

γονέων που σίγουρα έχουν ισχυρή αξία και συνεπώς αποτελούν τα σηµαντικότερα 

πρότυπα στα παιδιά. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν, τους µηχανισµούς εξέλιξης µιας 

προσωπικότητας τα µοντέλα αυτά καθιστούν δυνατή την ενσωµάτωση της 

ψυχοδυναµικής και της γενικότερης προσέγγισης της συµπεριφοράς στη θεωρία της 

προσωπικότητας και ειδικότερα στον φόβο της αποτυχίας (Conroy, 2001). 

   Αξιόλογη είναι η σχέση του φόβου αποτυχίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. 

Είναι φανερό ότι τα άτοµα που επιτυγχάνουν και πετυχαίνουν να διακριθούν σε 

διαφόρους τοµείς όπως στο σχολείο ή στον αθλητισµό, είναι κοινωνικά πιο αποδεκτά. 

Σχετικές µελέτες έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στον φόβο 

αποτυχίας, στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και στην επίδραση των σηµαντικών 

άλλων. Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων αντιπροσωπεύει την άποψη ότι τα 

άτοµα που αποτυγχάνουν, χάνουν το ενδιαφέρον των σηµαντικών άλλων και  την 
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κοινωνική τους επιρροή. Αυτή η χαµένη κοινωνική επιρροή φανερώνεται µέσα από 

την αυξηµένη κοινωνική απόσταση του ατόµου µε τους άλλους και διαµέσου αυτής 

της χαµένης επιρροής το άτοµο όταν ξαναπαρουσιαστεί µια ευκαιρία όπου θα 

χρειαστεί να αξιολογηθεί, αφήνει να πάει χαµένη αυτή η ευκαιρία εφόσον φοβάται 

ότι θα αποτύχει. Έτσι η αποτυχία σηµατοδοτεί µια χαµένη ευκαιρία. Η άποψη ότι η 

αποτυχία απογοητεύει τους σηµαντικούς άλλους σχετίζεται σύµφωνα µε τον Birney 

(1969) µε το φόβο χαµηλής κοινωνικής αξίας. Ο Birney ισχυρίστηκε ότι τα άτοµα 

µπορεί να φοβούνται την αποτυχία επειδή θα ήταν λιγότερο χρήσιµα ως κοινωνικά 

υποκείµενα όταν αποτυγχάνουν και αυτό περιλαµβάνει την άποψη ότι τα άτοµα που 

αποτυγχάνουν αποµονώνονται κοινωνικά. Αυτές οι απόψεις ανοίγουν νέες 

παραµέτρους έρευνας που θα συσχετιστεί ο φόβος αποτυχίας µε διάφορα κοινωνικά 

προβλήµατα παραδείγµατος χάριν, χρήση ναρκωτικών, ανορεξία, άγχος και 

κατάθλιψη, έλλειψη δραστηριοτήτων (Conroy,  2001). 

      Ερευνητές, της ψυχολογίας του αθλητισµού µελέτησαν την αξία που έχει ο 

αθλητισµός στη ζωή του ατόµου και υποστηρίζουν ότι ο φόβος αποτυχίας 

αντιπροσωπεύει άµεσα πολλούς αθλητές. Ο αθλητισµός  συνδέεται άµεσα µε τον 

φόβο αποτυχίας εφόσον πολλοί αθλητές αναπτύσσουν έντονο άγχος και ανησυχία σε 

διάφορους αγώνες  µε συνέπεια να µην καταφέρνουν να φτάσουν στο επιθυµητό 

επίπεδο επίδοσης  (Conroy, 2001). Ο Anshel (1991) ειδικότερα, παραθέτει ότι πολλοί 

αθλητές παρουσιάζουν φόβο αποτυχίας και χρησιµοποιούν ναρκωτικές ουσίες για να 

αντεπεξέλθουν  στις απαιτήσεις του αθλητισµού. Έτσι, λόγω αυτής της εξάρτησης και 

του άγχους που νιώθουν, οι αθλητές δεν µπορούν να συνεχίσουν να αθλούνται   

(Rainey, 1995. Taylor, Daniel, Leith & Burke. 1990) και συνεπώς ο φόβος αποτυχίας 

γίνεται η αιτία όπου νέοι αθλητές τα παρατούν ( Orlick, 1972). Αντίθετα, άλλοι 

αθλητές αναφέρουν πώς ο φόβος τους  για αποτυχία, τους  βοήθησε στην επίτευξη 
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ενός υψηλότερου επιπέδου απόδοσης ( Conroy, 2001). Αυτά τα ευρήµατα µας 

παραπέµπουν στο συµπέρασµα ότι ο φόβος αποτυχίας εκτός από ανασταλτικός 

παράγοντας, µπορεί να λειτουργήσει και ως θετικός παράγοντας στην πορεία ενός 

ατόµου.    

         Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η σχέση του φόβου αποτυχίας και της 

αυτοεκτίµησης, η οποία θεωρείται σύµφωνα µε τον Conroy (2001) µια από τις 

συνέπειες του. Πολλά άτοµα υπερεκτιµούν τον εαυτό τους και έχουν υψηλή  

αυτοεκτίµηση, άλλα υποτιµούν τον εαυτό τους και έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση 

(Conroy, 2001). Έτσι, το άτοµο µε χαµηλή αυτοεκτίµηση πιστεύει ότι αν αποτύχει θα 

νιώθει και θα θεωρείται κατώτερο (Birney, 1969). Σαφώς, ένα άτοµο µε υψηλή 

αυτοεκτίµηση πιστεύει στον εαυτό του και εµπλέκεται σε δραστηριότητες χωρίς να 

φοβάται (Μάντη, 2004), χαρακτηριστικό που αντιπροσωπεύει άµεσα τα άτοµα µε 

χαµηλή αυτοεκτίµηση. Σε έρευνα του Σιδερίδη (2004) υποστηρίζεται ότι οι µαθητές 

µε µεγάλο κίνητρο αποφυγής  της αποτυχίας (φόβο αποτυχίας) ίσως να  έχουν  

µειωµένη αυτοεκτίµηση. Παρόµοια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 49 αγόρια 

µαθητές κολεγίου, τεκµηρίωσε αυτή την άποψη αποδεικνύοντας ότι οι µαθητές µε 

υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας είχαν χαµηλή αυτοεκτίµηση   και αρνητική στάση 

προς την µάθηση τους στο κολέγιο (Goldberg, Carlos, 1973). Ο Nieves (2001), σε µία 

έρευνα του µε συµµετέχοντες 175 παιδιά, αντιτίθεται στα παραπάνω ευρήµατα 

υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στον φόβο αποτυχίας και στην 

αυτοεκτίµηση.   

        Στο σχολικό περιβάλλον ο φόβος  αποτυχίας αποτελεί µια διαδεδοµένη ανησυχία 

και λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την σχολική επίδοση των παιδιών. 

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίχτηκε από τον Conroy (2001) o φόβοs αποτυχίας 

επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την συµπεριφορά και την απόδοση του παιδιού σε 
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διάφορες δοκιµασίες. Σε σχετική αρθρογραφία αναφέρεται ότι ένα παιδί µπορεί να 

χάσει τον ενθουσιασµό του για τις σχολικές δραστηριότητες και  µπορεί να αποφεύγει 

να δοκιµάσει νέα πράγµατα και δραστηριότητες λόγω του φόβου του ότι θα κάνει 

λάθη και έτσι θα αποτύχει (Church, 2004). Σε σχετική έρευνα αποδείχτηκε ότι ένα 

παιδί µε κίνητρο αποφυγή της αποτυχίας  χαρακτηρίζεται από χαµηλή αυτορρύθµιση, 

χαµηλή αυτοδιάθεση, αποδιοργάνωση και διάσπαση της προσοχής κατά τη διάρκεια 

της µελέτης. Ακόµη, διακατέχεται από απροθυµία να δεχτεί βοήθεια για τις εργασίες 

του σχολείου, και από µεγάλη προσπάθεια να ξεφύγει ή να δραπετεύσει από 

καταστάσεις αξιολόγησης (Elliot & Church,1997). Στο σχολείο ο φόβος αποτυχίας 

συσχετίστηκε και µε υψηλά επίπεδα εξαπάτησης κυρίως, όταν οι σχολικές εργασίες 

ήταν µέτριας δυσκολίας (Monte & Fish, 1987) και όταν η απόδοση της τάξης ήταν 

ήδη γνωστή (Shelton & Hill, 1969). Έτσι, όταν η απόδοση της τάξης ήταν υψηλή, ένα 

παιδί µε φόβο αποτυχίας προσπαθούσε π.χ. να αντιγράψει για να πάρει ισάξιο βαθµό. 

Επίσης, ο Sighn (1992) αναφέρει ότι ένα παιδί µε υψηλό φόβο αποτυχίας παρουσιάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό συµπεριφορές αναζήτησης της προσοχής από τους 

συνοµηλίκους του µε χαµηλό φόβο αποτυχίας. Επιπρόσθετα, ο φόβος αποτυχίας 

παρεµβαίνει αρνητικά στην πρωτοβουλία του µαθητή  (Ευκλείδη & Παπαντωνίου, 

2004). Με όσα λοιπόν οι διάφορες µελέτες και έρευνες υποστηρίζουν, ο φόβος 

αποτυχίας αποτελεί σηµαντικό  παράγοντα για την συµπεριφορά και  την επίδοση των 

παιδιών στο σχολείο. 

Φόβος αποτυχίας και Προσανατολισµός στον στόχο  

Οι στόχοι και  οι προσδοκίες που έχει ένα άτοµο θεωρούνται ακόµη ένας 

σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται µε την εµφάνιση του φόβου αποτυχίας και 

επηρεάζει έτσι την συµπεριφορά επίτευξης. Συνεπώς οι διάφορες εµπειρίες αποτυχίας 

και επιτυχίας µπορεί να επηρεάσουν τους προσωπικούς στόχους (Casey & Hinsz, 
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2004).  Οι στόχοι µπορούν να θεωρηθούν ως οι καλύτεροι προάγγελοι των 

συγκεκριµένων τοποθετήσεων της συµπεριφοράς του ατόµου σε καταστάσεις 

επίτευξης (Elliot  & Church,  1997).  Ωστόσο, για το φαινόµενο του φόβου 

αποτυχίας, σαν το παροµοιώδες κοτόπουλο και το αυγό, δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο 

φόβος αποτυχίας δίνει προτεραιότητα στους στόχους ή οι στόχοι στον φόβο 

αποτυχίας (Conroy, 2002). Παρόλα αυτά,  το κάθε άτοµο έχει την έµφυτη τάση να 

θέτει στόχους και να  προσανατολίζεται διαφορετικά προς αυτούς τους  στόχους . 

Σύµφωνα µε την «θεωρία των στόχων» ο προσανατολισµός στον στόχο διακρίνεται 

σε τέσσερις υποκατηγορίες «µάθηση-προσέγγιση», «µάθηση-αποφυγή», «επίτευξη-

προσέγγιση» και «επίτευξη-αποφυγή». Οι προσανατολισµοί στους στόχους επίτευξης 

βοηθούν κυρίως στο να διαφοροποιηθούν τα γνωρίσµατα των κινήτρων και των 

επακόλουθων επίδοσης (επιτυχία ή αποτυχία). 

Σε αυτό το σηµείο, οι Atkinson (1957) και McClelland (1961) παραθέτουν ότι  

τα άτοµα µε κίνητρο αποφυγή της αποτυχίας  αντιλαµβάνονται την αξιολόγηση ως 

απωθητική και απειλητική µε επακόλουθο µειωµένες επιδόσεις και ελλιπείς στόχους, 

σε αντίθεση µε τα άτοµα µε κίνητρο της επιτυχίας. Σε σχετική έρευνα αναφέρεται ότι 

οι στόχοι µάθησης υποβάλλονται από την ανάγκη για επιτυχία και τις υψηλές 

προσδοκίες, οι στόχοι αποφυγής της αποτυχίας υποβάλλονται από τον φόβο 

αποτυχίας και τις χαµηλές προσδοκίες και οι στόχοι προσέγγισης της επίτευξης 

υποβάλλονται από την ανάγκη για επιτυχία, τον φόβο αποτυχίας και τις υψηλές 

προσδοκίες. Οι Elliot και McGregor (2001) συσχέτισαν τον φόβο αποτυχίας µε τα 

τέσσερα είδη του προσανατολισµού στο στόχο και βρήκαν ότι ο φόβος αποτυχίας 

συσχετίζεται θετικά µε τους παράγοντες προσανατολισµού στον στόχο µάθηση-

αποφυγή, επίτευξη-προσέγγιση και επίτευξη-αποφυγή. Σύµφωνα µε τους Elliot και  

Sheldom (1997)  µαθητές µε φόβο αποτυχίας ήταν περισσότερο πιθανόν να 
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υιοθετήσουν µια συµπεριφορά αποφυγής προσανατολισµού των στόχων επίτευξης 

(Elliot & Sheldom, 1997). Αυτή η υιοθέτηση αποφυγής στον προσανατολισµό στον 

στόχο φέρει αποτελέσµατα όπως µειωµένη ικανοποίηση για την ακαδηµαϊκή πρόοδο, 

µειωµένη αντικειµενική αυτογνωσία ( π.χ. αυτοέλεγχος, αυτοαξιολόγηση) µειωµένα 

ουσιαστικά κίνητρα και µειωµένους βαθµούς. Ο Wolters (2004) σε σχετική 

αρθρογραφία αναφέρει ότι ο προσανατολισµός στον στόχο µάθηση- αποφυγή 

χαρακτηρίζει  µαθητές οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν κάποιο µέρος της 

διδακτέας ύλης που προσφέρεται για  µάθηση ή προσπαθούν να αποφύγουν την 

αποτυχία τους να µαθαίνουν όσο το δυνατό περισσότερα. Επιπρόσθετα, έρευνα των 

Elliot  και  Church (1997), απέδειξε ότι τα άτοµα µε φόβο αποτυχίας 

προσανατολίζονται προς την αποφυγή της αποτυχίας  λόγω των χαµηλών προσδοκιών 

και των χαµηλών αντιλήψεων της ικανότητας τους.  Στην έρευνα τους οι Kavabenick 

και Marshall (1974) αντιτίθενται στα ευρήµατα της έρευνας των Elliot  και  Church 

(1997), βρίσκοντας ότι τα άτοµα µε υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας ανέφεραν ότι 

είχαν µεγαλύτερες προσδοκίες για επικείµενη επιτυχία από τα άτοµα που είχαν 

χαµηλό επίπεδο φόβου αποτυχίας και επιτυχίας. 

Φόβος αποτυχίας και Ψυχοπαθολογική συµπεριφορά 

    Το άγχος είναι µια έννοια πολύ γνώριµη και συχνή για όλους τους ανθρώπους. 

Θεωρείται ένα πολύπλοκο µοτίβο κινητικών, υποκειµενικών και φυσιολογικών 

αντιδράσεων απέναντι σε µια αληθινή ή υποτιθέµενη απειλή.  Η αποφυγή ορισµένων 

ερεθισµάτων και καταστάσεων (π.χ. σχολικά διαγωνίσµατα), (Κάκουρος–

Μανιαδάκη, 2003) θεωρείται µια από τις φαινοµενολογικές αντιδράσεις και 

συµπεριφορά που συνοδεύει την ανησυχία για µια πιθανή αποτυχία. Κάθε περίσταση 

αξιολόγησης και επίτευξης θεωρείται µια από τις κύριες αγχογόνες πηγές (Λεοντάρη-

Γιαλαµάς, 1996). Υποστηρίζεται ότι το άγχος βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την 
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ανάγκη του ατόµου να αποφύγει την αποτυχία (Atkinson, 1966. Hill, 1972. Dweck, 

1976). Ερευνητές που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη τονίζουν ότι το άγχος είναι 

ένας συγκερασµός ενός ισχυρού φόβου αποτυχίας και των κινήτρων να αποφύγει το 

άτοµο την αποτυχία. Τα παιδιά µε υψηλά επίπεδα άγχους έχουν λιγότερες επιτυχίες 

στο σχολείο και µάλλον τραυµατικές εµπειρίες µε τους σηµαντικούς «άλλους» σε 

καταστάσεις αξιολόγησης. Έτσι,  σε αυτά τα παιδιά το κίνητρο να αποφύγουν την 

κριτική και την αρνητική αξιολόγηση είναι ισχυρότερο από το κίνητρο επιδίωξης της 

επιτυχίας, αναπτύσσοντας µια µεγάλη εξάρτηση από τους σηµαντικούς άλλους για 

την αξιολόγηση  της απόδοσης τους ( Dweck, 1976). Όπως επισηµαίνεται σε αρκετές 

έρευνες (Comunian, 1993. Covington & Omelich, 1982 ) µερικές από τις κυριότερες 

επιδράσεις του υψηλού άγχους είναι η µειωµένη αίσθηση αποτελεσµατικότητας, ο 

φόβος αποτυχίας και η απόδοση των αιτιών της αποτυχίας σε προσωπική ανεπάρκεια. 

Σε έρευνα των Hazlett-Stevens και Craske (2003) µε συµµετέχοντες µαθητές 

κολεγίου (34 µε άγχος και 29 χωρίς), βρέθηκε ότι οι φοιτητές µε υψηλά επίπεδα 

άγχους παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας  και αρνητική  

συναισθηµατικότητα, σε αντίθεση µε τους φοιτητές χωρίς άγχος. Παροµοίως, σε  

έρευνα των Kilpatrick, Sutker, Roitzsch  και Mason (1975) µε συµµετέχοντες 32 

µαθητές κολεγίου, ο φόβος αποτυχίας συσχετίστηκε θετικά µε τους µαθητές µε 

υψηλά επίπεδα άγχους. Σύµφωνα µε το Hagtvet (1983) ο φόβος αποτυχίας αποτελεί 

συστατικό και του άγχους εξετάσεων, το ένα συνοδεύει το άλλο. Τα αποτελέσµατα 

πολλών ερευνών (Beidel & Turner, 1988. Gottfried, 1982) καθιστούν σαφές το 

γεγονός ότι το άγχος επηρεάζει αρνητικά την σχολική επίδοση. Σε σχετική έρευνα οι 

Μεταλλίδου (1996), Ευκλείδη, Παπαδάκη, Παπαντωνίου και Κιοσσέογλου (1999) 

επιβεβαίωσαν τη σχέση που υπάρχει  ανάµεσα στο άγχος και στον φόβο αποτυχίας. 

Επίσης στην ίδια έρευνα επισηµαίνεται ότι τόσο το άγχος εξετάσεων όσο και ο φόβος 
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αποτυχίας επηρεάζουν τα συστατικά του προσανατολισµού προς τη δράση. Σε έρευνα 

του Kuhl (1984), του Bassong (1994) και της Boekaerts (1994), επιβεβαιώθηκε ότι ο 

έλεγχος της δράσης του ατόµου επηρεάζεται από το φόβο αποτυχίας και από το άγχος 

ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Από τα παραπάνω ευρήµατα διαπιστώνεται 

ότι ο  φόβο αποτυχίας και το άγχος είναι αλληλένδετα µεταξύ τους και λειτουργούν 

ως ανασταλτικοί παράγοντες στον προσανατολισµό και τον έλεγχο της δράσης. 

Η κατάθλιψη θεωρείται ένας από τους παράγοντες που προκαλεί σοβαρές 

επιπτώσεις στην λειτουργικότητα των παιδιών επηρεάζοντας σε σηµαντικό βαθµό την 

ανάπτυξη τους (Cantwell &Carlson, 1983). Στην έρευνα των Doi, Hashigushi και  

Hidetoshi (2000) ,  βρέθηκε να υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στον φόβο 

αποτυχίας και την κατάθλιψη. Επίσης, σε πρόσφατη έρευνα του Σιδερίδη (2004) τα 

άτοµα µε µεγάλο κίνητρο αποφυγής της αποτυχίας παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης. Έτσι στην έρευνα αυτή θεωρήθηκε σηµαντικό να 

συσχετιστεί µε τον φόβο αποτυχίας. 

Μαθησιακές δυσκολίες                   

   Η ακαδηµαϊκή επιτυχία και επίδοση είναι ένα ενδιαφέρον ζήτηµα που 

απασχολεί όλα τα παιδιά της σχολικής ηλικίας εφόσον αποτελεί εάν όχι τον 

σηµαντικότερο ένα από τους σηµαντικότερους στόχους που θέτουν. Εν τούτοις, 

µεγάλος αριθµός παιδιών σχολικής ηλικίας  δεν έχει την αναµενόµενη σχολική 

πορεία. Σε µια έρευνα που είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά που παραπέµπονται σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 

διαπιστώθηκε πως το 55,6% των περιπτώσεων ο λόγος παραποµπής ήταν οι 

µαθησιακές δυσκολίες. Οι µαθησιακές δυσκολίες γενικότερα αντιστοιχούν στο 10% 

περίπου των παιδιών. Έτσι, θα ήταν αδύνατο να µην γίνει αναφορά σε αυτήν την 

µελέτη ως προς τα παιδιά που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. 
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      Η έννοια των µαθησιακών δυσκολιών χρησιµοποιείται εδώ και µερικές δεκαετίες, 

παρόλα αυτά, δε στάθηκε ακόµη δυνατό να διατυπωθεί ένας σαφής ορισµός των 

διαταραχών αυτών ( Κάκουρος- Μανιαδάκη, 2003). Ως κατηγορία στο γνωστότερο 

σύστηµα ταξινόµησης των ειδικών αναγκών τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 

θεωρούνται τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχή σε µια ή περισσότερες βασικές 

ψυχολογικές διεργασίες που περιλαµβάνουν την κατανόηση ή τη χρησιµοποίηση του 

λόγου, προφορικού ή γραπτού και που εκδηλώνεται µε προβλήµατα στην αντίληψη 

της ακοής, της σκέψης, της οµιλίας, της ανάγνωσης της γραφής, της ορθογραφίας ή 

της αριθµητικής. Χωρίς να ανήκουν τα παιδιά των οποίων το µαθησιακό πρόβληµα 

είναι αποτέλεσµα οπτικής, ακουστικής ή κινητικής αναπηρίας, νοητικής ανεπάρκειας 

σοβαρής συναισθηµατικής διαταραχής ή πολιτισµικής αποστέρηρης  

(Πολυχρονοπούλου Σ. 2003). 

         Επίσης, στηριγµένοι στο DSM, διακρίνουµε σαφέστερα τέσσερις κατηγορίες 

που αντιπροσωπεύουν τις µαθησιακές. Εν πρώτοις στην διαταραχή της ανάγνωσης. Η 

διαταραχή της ανάγνωσης έχει διερευνηθεί περισσότερο από κάθε άλλη διαταραχή 

και το ενδιαφέρον των ερευνητών για την κατανόηση της αιτιολογίας των δυσκολιών 

ανάγνωσης διατηρείται αµείωτο. Έπειτα, στην διαταραχή των µαθηµατικών, η οποία 

δεν έχει µελετηθεί πολύ. Για το λόγο αυτόν, η γνώση των αιτιών, της αναπτυξιακής 

πορείας καθώς και των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την έκβαση της διαταραχής 

αυτής είναι σχετικά περιορισµένη. Μια άλλη κατηγορία των µαθησιακών δυσκολιών 

είναι η διαταραχή της γραπτής έκφρασης. Σύµφωνα µε τα διαγνωστικά κριτήρια του  

DSM-IV ένα παιδί για να χαρακτηριστεί από µαθησιακές δυσκολίες  θα πρέπει η 

αναγνωστική του επίδοση, η ικανότητα του να εκτελεί αριθµητικές πράξεις και οι 

δεξιότητες της γραφής του να είναι πολύ κατώτερες  από τις  αναµενόµενες  για την 

ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά. Ακόµη, οι 
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δυσκολίες του παιδιού στα µαθήµατα δεν πρέπει να αποδίδονται σε κάποιο 

αισθητηριακό πρόβληµα. Τελευταία κατηγορία των µαθησιακών δυσκολιών 

σύµφωνα µε το DSM-IV είναι η µαθησιακή διαταραχή µη προσδιοριζόµενη Αλλιώς. Σε 

αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται προβλήµατα και δυσκολίες που επηρεάζουν 

σηµαντικά τη σχολική επίδοση, ακόµη και αν η απόδοση του παιδιού σε διάφορες 

δοκιµασίες δεν είναι σηµαντικά κατώτερη από το αναµενόµενο. 

     Μαθησιακές δυσκολίες, Συµπεριφορά, Συναισθήµατα και Φόβος αποτυχίας    

         Σε σχετική έρευνα, έχει βρεθεί πως το 60% έως το 80% των παιδιών, στην 

οποία γίνεται η διάγνωση των µαθησιακών δυσκολιών είναι αγόρια (ΑΡΑ,1994). 

Ωστόσο, η παραποµπή για τη διάγνωση των µαθησιακών δυσκολιών προέρχεται από 

τον δάσκαλο, ο οποίος κρίνει υποκειµενικά τον µαθητή και επηρεάζεται από την 

γενικότερη συµπεριφορά του παιδιού στην τάξη, έτσι στην απόφαση του συνεκτιµά 

και τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Είναι γνωστό ότι τα αγόρια στην σχολική ηλικία 

διαφέρουν στην εκδήλωση συµπεριφοράς από τα κορίτσια. Τα αγόρια 

χαρακτηρίζονται πιο εξωστρεφή, κοινωνικά, ζωηρά και πολλές φορές πιο ενοχλητικά 

απ΄ ότι τα κορίτσια. Ο Henry ( 1996) εκτιµά πως τα αγόρια µε µαθησιακές δυσκολίες 

αναγνωρίζονται νωρίτερα από τους δασκάλους επειδή αυτοί επικεντρώνονται 

συνήθως στην περισσότερο ορατή πλευρά της συµπεριφοράς των παιδιών. Αντίθετα, 

τα κορίτσια µε µαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται πιο εσωστρεφή, πιο ήσυχα 

και πιο ήπια, δεν εκδηλώνουν τα συναισθήµατα τους και δεν προκαλούν µε την 

συµπεριφορά τους την προσοχή των άλλων, έτσι το πρόβληµα δεν είναι εµφανές γι΄ 

αυτό και η αναγνώριση των δυσκολιών τους απαιτεί περισσότερη προσοχή. 

(Κάκουρος  και Μανιαδάκη , 2003).  

      Γενικότερα τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες βιώνοντας έντονα την 

αδυναµία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου εκδηλώνουν 
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συµπεριφορές θυµού, ανυπακοής, επιθετικότητας, αβεβαιότητας, άγχους, ανησυχίας 

και φόβου. Η αποτυχία είναι ένα πολύ φυσικό φαινόµενο, η επαναλαµβανόµενη όµως 

αποτυχία δεν είναι τυχαίο φαινόµενο και επακολουθούν συνέπειες. Κατ΄ επέκταση, 

σε µια έρευνα οι  Yasutake και Bryan (1995) συγκρίνοντας παιδιά µε και χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες, επιβεβαίωσε την σηµαντικότητα του θετικού συναισθήµατος 

και τεκµηρίωσαν ότι το αρνητικό συναίσθηµα συνοδεύει περισσότερο τα παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες. 

 Επίσης, τα παιδιά µε  µαθησιακές  δυσκολίες  χαρακτηρίζονται από 

δυσκολίες στην κοινωνική  τους ανάπτυξη. Οι Kavale και Forness (1996)  µε βάση τα 

αποτελέσµατα της µετά ανάλυσης 150 ερευνητικών εργασιών διαπίστωσαν πως οι 

τρεις στους τέσσερις µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν και δυσκολίες 

στις κοινωνικές τους δεξιότητες. Σύµφωνη ήταν και η Maurice J. Ellias (2004) που 

απέδειξε ότι η πλειοψηφία των παιδιών αυτών παρουσιάζει προβλήµατα στις 

κοινωνικές τους σχέσεις. Πολλές φορές, το παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες οδηγείται 

χωρίς να είναι επιλογή του στην  «αναγκαστικά έντονη µοναξιά», όταν  

αντιλαµβάνεται την εµφανή διάκριση που υπάρχει  τόσο από τους δασκάλους όσο και 

από τους συνοµήλικους τους, που τον στιγµατίζουν, το αποµονώνουν και το 

αποφεύγουν λόγω της αποτυχίας τους (Vauras, 1998). Παροµοίως, σε σχετική έρευνα 

του Valas (1999) βρέθηκε ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ήταν λιγότερα 

αποδεκτά από τους συνοµηλίκους και αισθάνονταν περισσότερο µόνα.  Όπως 

υποστήριξαν οι Latani, Williams και Harkins (1979) όταν ένα παιδί αποτελεί µέλος 

µιας οµάδας και εκτίθεται σε έργα δύσκολα  όπου δεν µπορεί να συµµετέχει τότε 

βρίσκεται ανώνυµο και περιθωριοποιηµένο. Έτσι το παιδί υιοθετεί στρατηγικές 

αυτοπροστασίας, αυξάνοντας την προσπάθεια του να αποφύγει την αποτυχία                

(Baumeister & Leary, 1995). 
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Πολλοί ερευνητές αποδίδουν την αποτυχία των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες στην έλλειψη της δυνατότητας τους  να επιτύχουν και στην µειωµένη 

προσπάθεια τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Bouffard, Vezeau και Bordeleau 

(1998) έδειξαν ότι οι µαθητές που προσανατολίζονταν προς την αποφυγή της 

αποτυχίας παρουσίαζαν ένα µοντέλο µειωµένης τάσης στην προσπάθεια. Οι Licht, 

Kistner, Ozkaragon, Shapiro και Clausen (1985) ανέφεραν ότι τα κορίτσια µε 

µαθησιακές δυσκολίες απέδωσαν την αποτυχία τους στην έλλειψη δυνατοτήτων 

χωρίς όµως να είχαν εξωτερικές αποδόσεις και το αντίθετο ίσχυε για τα αγόρια. 

Παρόµοια έρευνα, των Butkowski και Willows (1980) υποστήριξε ότι οι φτωχοί 

αναγνώστες µε χαµηλή απόδοση και εµµονή απέδιδαν την αποτυχία τους επίσης στην 

έλλειψη δυνατοτήτων. Ο Seligman (1975) διατύπωσε την «θεωρία της 

ανικανότητας». Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, το άτοµο θεωρεί τον εαυτό του 

ανίσχυρο και ανίκανο να ελέγξει και να ρυθµίσει τα γεγονότα. Πιστεύει ότι δεν έχει 

την δυνατότητα να αντεπεξέλθει σε διάφορες απαιτήσεις και θεωρεί ότι η επιτυχία 

είναι κάτι πέρα από τις δυνατότητες του, έτσι χαρακτηρίζει άµεσα τα παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες. Συνεπώς, ένα παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες ως αντίδραση 

στην απογοήτευση του δεν δρα και δεν αντιδρά ενεργητικά στα σχολικά ερεθίσµατα, 

αλλά αποσύρεται από την προσπάθεια και την ενεργοποίηση του, επιδεινώνοντας το 

πρόβληµα του. Επίσης, σε σχετική έρευνα βρέθηκε ότι τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν ανίσχυρες συµπεριφορές, χαµηλό αυτοσεβασµό και 

µειωµένη αυτορρύθµιση (Valas, 2001). Παράλληλα, σε έρευνα του Σιδερίδη (2004) 

τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είχαν χαµηλότερη θετική ευαισθησία, αυξηµένη 

αρνητική ευαισθησία και συναισθήµατα απόγνωσης. 

      Αναντίρρητα, η  επαναλαµβανόµενη αποτυχία έχει από µόνη της αρνητική 

επίπτωση πάνω στα παιδιά εφόσον µειώνει το κύρος τους τόσο ως προς τον εαυτό 



 22

τους όσο και ως προς τους συνοµήλικους και τους δασκάλους τους και οδηγεί σε 

χαµηλή αυτοπεποίθηση, µειωµένες επιδιώξεις και µειωµένες προσπάθειες καθώς τα 

παιδιά το παίρνουν απόφαση ότι τελικά δεν µπορούν να τα καταφέρουν (Fontana, 

1996). Έτσι, οι διάφορες εµπειρίες αποτυχίας και επιτυχίας κατά την διάρκεια των 

αρχικών σχολικών βαθµών επηρεάζουν σηµαντικά την αναπτυσσόµενη αίσθηση 

ταυτότητας του ίδιου του παιδιού η οποία σηµατοδοτεί την εικόνα που θα έχει το 

παιδί για τον εαυτό του. Σε µια πειραµατική µελέτη, οι Rochelle και Norman (2001), 

εξέτασαν παιδιά µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες ως προς τις αντιδράσεις τους 

απέναντι στην επιτυχία και την αποτυχία και ως προς τους στόχους που θέτουν. Η 

έρευνα απέδειξε ότι ένα παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες ήτανε σηµαντικά πιο 

µεταβλητό στο να θέτει στόχους και έχει λιγότερη αίσθηση της ικανότητας του να 

εκτελέσει τον στόχο του. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι ένα παιδί µε µαθησιακές 

δυσκολίες µπορεί να ανταποκριθεί λιγότερο αποτελεσµατικά σε εµπειρίες αποτυχίας 

λόγω προγενέστερων αποτυχιών. Αντιµέτωπο, µε ερεθίσµατα αξιολόγησης και 

επίτευξης εκδηλώνει και φανερώνει φόβο αποτυχίας. Έτσι φαίνεται ότι οι συνέπειες 

της αποτυχίας είναι πραγµατικά σηµαντικές και επίφοβες. Εντούτοις δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες που να συνδέουν άµεσα τον φόβο αποτυχίας µε τις 

µαθησιακές δυσκολίες. 

Στόχος και υποθέσεις της έρευνας  

       Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα 

στον  φόβο αποτυχίας, του  προσανατολισµού στον στόχο, του άγχους, της κατάθλιψη 

και των µαθησιακών δυσκολιών, καθώς οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι ο φόβος 

αποτυχίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα  στον τρόπο συµπεριφοράς του ατόµου 

συµπεριλαµβανοµένου,  ο τρόπος  που προσανατολίζεται το παιδί στον στόχο,  η 

εµφάνιση ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς και σαφώς, η σχολική επίδοση.  
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Ειδικότερα οι ερευνητικές  ερωτήσεις ήταν: 

1) Ο φόβος αποτυχίας µπορεί να προβλέψει τη συµπεριφορά και την εµπειρία των 

παιδιών στο σχολικό περιβάλλον; 

2) Ο φόβος αποτυχίας µπορεί να προβλέψει την επιλογή κινήτρου σχετικά µε την 

ενασχόληση µε ακαδηµαϊκές δραστηριότητες; 

3) Ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται µε αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις; 

4) ∆ιαφέρουν τα παιδιά µε  µαθησιακές δυσκολίες από τα τυπικά παιδιά ως προς τον 

φόβος αποτυχίας, το άγχος και την κατάθλιψη; 

 

Μεθοδολογία 

Συµµετέχοντες  

       Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 230 παιδιά που προέρχονταν από 14 τάξεις 

δηµοτικών σχολείων της Κύπρου. Συγκεκριµένα 107 παιδιά Ε΄ τάξης και 123 παιδιά  

Στ΄ τάξης. Από αυτά, τα 212 δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα ενώ τα 18 

παρουσίαζαν µαθησιακές δυσκολίες και 2 παρουσίαζαν ταυτόχρονα, µε µαθησιακές 

δυσκολίες, το ένα υπερκινητικότητα και το άλλο ψυχολογικό πρόβληµα . 

∆ιαδικασία  

        Η ερευνητική διαδικασία υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά οι 

συµµετέχοντες κλήθηκαν να συµπληρώσουν τέσσερα ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς 

που αφορούσαν α) τον φόβο αποτυχίας, β) τον προσανατολισµό στον στόχο, γ) το 

άγχος και δ)  την κατάθλιψη των παιδιών. Η χορήγηση αυτών των ερωτηµατολογίων 

πραγµατοποιήθηκε στον χώρο της τάξης και κράτησε περίπου 45 λεπτά. Στην 

δεύτερη φάση, χορηγήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο για πέντε συνεχείς µέρες και είχε 
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διάρκεια πέντε λεπτών. Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπούσε στην πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς και της εµπειρίας των παιδιών σε σχέση µε τα συναισθήµατα τους στο 

σχολείο (κατά την διάρκεια του µαθήµατος και του διαλείµµατος). 

 

Μεθοδολογικά εργαλεία  

      Κλίµακα φόβου αποτυχίας (ΡΕΑΙ). Η κλίµακα (ΡΕΑΙ) αποτελεί το πιο σταθερό και 

διαδεδοµένο µέτρο του φόβου αποτυχίας. Αναπτύχθηκε από τον Conroy (2001) για 

να µετρήσει το φόβο αποτυχίας των συµµετεχόντων, συγκεκριµένα, η κλίµακα 

περιέχει 15 ερωτήσεις που αναφέρονται στα «πιστεύω» των συµµετεχόντων σε 5 

απωθητικές συνέπειες της αποτυχίας α) φόβος να ζήσει το άτοµο έντονα το αίσθηµα 

της ντροπής και της προσβολής (Fear of Experiencing Shame and Embarrassment), β) 

φόβος το να χάσει το άτοµο την αυτόεκτίµηση του (Fear of Devaluing One’s Self-

Estimate), γ) φόβος το να έχει το άτοµο ένα αβέβαιο µέλλον (Fear of Having an 

Uncertain Future), δ) φόβος το να χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρον τους γι’ 

αυτό (Fear of Important Other Loving Interest) και ε) φόβος το να δυσαρεστήσει το 

άτοµο τους σηµαντικούς άλλους (Fear of Upsetting Important Others). 

Αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις των πέντε αυτών παραγόντων ήταν: «όταν 

αποτυγχάνω ντρέποµαι» (φόβος να ζήσει το άτοµο έντονα το συναίσθηµα της 

ντροπής και της προσβολής ), «όταν αποτυχαίνω αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχω 

ταλέντο»(φόβος το να χάσει το άτοµο την αυοεκτίµηση του),  «όταν αποτυχαίνω 

αναθεωρώ το µελλοντικό µου σχέδιο»(φόβος για αβέβαιο µέλλον), «όταν αποτυχαίνω 

ο κόσµος ενδιαφέρεται λιγότερο για µένα»(φόβος το να χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι 

το ενδιαφέρον τους γι΄ αυτό), και « όταν αποτυχαίνω σηµαντικοί άνθρωποι στη ζωή 

µου απογοητεύονται µε µένα» (φόβος του να δυσαρεστήσει το άτοµο τους 

σηµαντικούς άλλους) . Τα αποτελέσµατα των συµµετεχόντων για τους πέντε 
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παράγοντες του φόβου αποτυχίας αξιολογήθηκαν σε µια κλίµακα τύπου Likert που 

κυµαινόταν από το 1(καθόλου ή διαφωνώ απόλυτα) έως το 6 (πάρα πολύ ή συµφωνώ 

πολύ). Εν τούτοις, µε βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, από τους πέντε 

παράγοντες υποστηρίχθηκαν οι τρεις. Ο παράγοντας του φόβου να χάσει το άτοµο 

την αυτοεκτίµηση του (Fear of Devaluing One’s Self-Estimate), ο παράγοντας του 

φόβου για αβέβαιο µέλλον (Fear of Having an Uncertain Future), και ο παράγοντας 

του φόβου να χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρον τους για το άτοµο (Fear of 

Important Other Loving Interest). Η αξιοπιστία των τριών παραγόντων που 

αντιπροσωπεύουν τις τρεις  απωθητικές συνέπειες της αποτυχίας ήταν αντίστοιχα 

0,74, / 0,62, /  και  0,71. Στον παράγοντα του φόβου για αβέβαιο µέλλον η αξιοπιστία 

χαρακτηρίζεται σχετικά χαµηλή (r=0.62) ενώ στους άλλους δύο η αξιοπιστία 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

       Κλίµακα Άγχους: Για τη µέτρηση του άγχους χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

RCMAS (Revised Children’s Manifest Anxiety Scale). Σύµφωνα µε τον Cole (2000),  

η κλίµακα περιλάµβανε 28 ερωτήσεις οι οποίες µετρούσαν τρεις διαφορετικές 

διαστάσεις: την κοινωνική αποξένωση, την υπερευαισθησία και ψυχολογικές 

ανησυχίες. Αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις του δείγµατος ήταν «Νιώθω µόνος ακόµη 

και όταν υπάρχει κόσµος τριγύρω µου» (κοινωνική αποξένωση), «Πληγώνοµαι» 

(υπερευαισθησία) και « Ανησυχώ για πολλά πράγµατα» (ψυχολογικές ανησυχίες). Ο 

δείκτης αξιοπιστίας του άγχους ήταν 0,84.  

         Κλίµακα κατάθλιψης :Για την µέτρηση της κατάθλιψης χρησιµοποιήθηκε η 

κλίµακα CDI (Children’s Depression Inventory, Kouacs, 1992). Η κλίµακα CDI 

περιλάµβανε 27 ερωτήσεις αυτοαναφοράς όπου η κάθε µια περιλάµβανε τρεις 

απαντήσεις µε βαθµολογία από 0 έως 2. Σύµφωνα µε τους Cole, Hoffman, Tram και 

Maxwell (2000) το CDI µετράει τρεις παράγοντες: την κοινωνική αυτοεκτίµηση, την 
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ανάρµοστη συµπεριφορά και την δυσφορία- λύπη. Αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις του 

δείγµατος ήταν α) για την κοινωνική αυτοεκτίµηση: «∆εν έχω καθόλου φίλους»,  «Σε 

σχέση µε τους συµµαθητές µου είµαι άσχηµος», β) για την ανάρµοστη συµπεριφορά: 

«Είµαι κακός σε ότι κάνω», «Ποτέ δε κάνω αυτό που µου λένε» και γ) για τη 

δυσφορία – λύπη: «Είµαι λυπηµένος πολλές φορές», «Πολλές φορές τα βράδια έχω 

αϋπνίες». Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής ήταν 0,89. 

         Κλίµακα προσανατολισµού στο στόχο: Η κλίµακα αυτή περιελάµβανε 31 

ερωτήσεις που περιέγραφαν τους προσανατολισµούς στο στόχο που έχει το παιδί σε 

καταστάσεις επίτευξης ( Conroy, 2003. Elliot & McCregor,  2001). Η κλίµακα 

αξιολογεί 4 παράγοντες που χαρακτηρίζουν το είδος του προσανατολισµού στο 

στόχο. Οι παράγοντες είναι: α) Μάθηση-προσέγγιση (π.χ. «Πόσο σηµαντικό είναι για 

σένα να µάθεις πολύ καλά τα µαθηµατικά;»), β) Μάθηση- αποφυγή (π.χ. Ανησυχείς 

ότι µπορεί να µην αποδώσεις όσο καλά µπορείς στα µαθηµατικά;»),  γ) Απόδοση- 

προσέγγιση (π.χ. «Πόσο σηµαντικό είναι για σένα αυτή τη στιγµή το να πάρεις 

άριστα στα µαθηµατικά;») και τέλος δ) Απόδοση – αποφυγή («Πόσο θα ήθελες να 

αποφύγεις τον κακό βαθµό στα µαθηµατικά;»). Οι συµµετέχοντες απάντησαν τις 

ερωτήσεις σε κλίµακα Likert που κυµαινόταν από το 1 (καθόλου δε συµφωνώ) έως το 

6 (πάρα πολύ).  

       Στην δεύτερη φάση της ερευνητικής διαδικασίας χρησιµοποιήθηκε µια κλίµακα, 

η οποία αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς για τις απαιτήσεις της έρευνας. Η κλίµακα 

περιγράφει τη συµπεριφορά και την εµπειρία του παιδιού σε σχέση µε την 

συναισθηµατική του κατάσταση στο σχολείο. Συγκεκριµένα περιλάµβανε 4 

ερωτήσεις που αφορούσαν το θετικό συναίσθηµα του παιδιού εκείνη τη στιγµή (π.χ. 

ενθουσιασµένος) και ο δείκτης αξιοπιστίας της θετικής συναισθηµατικής κατάστασης 

ήταν 0,83. Επίσης, 4 ερωτήσεις που αφορούσαν την αρνητική συναισθηµατική 
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κατάσταση των παιδιών (π.χ. τροµαγµένος). Ο δείκτης αξιοπιστίας αυτής της 

κλίµακας ήταν 0,86. Στην συνέχεια, 4 ερωτήσεις  αφορούσαν τη συµπεριφορά του 

δασκάλου την ώρα που µόλις είχε περάσει εκείνη τη στιγµή, οι δύο αναφέρονταν 

στην θετική ενίσχυση του δασκάλου (π.χ. σε ενθάρρυνε  ) µε δείκτη αξιοπιστίας 0,78 

και οι άλλες δύο αναφέρονταν στην αρνητική ενίσχυση του δασκάλου (π.χ. σου 

µίλησε άσχηµα) µε δείκτη αξιοπιστίας 0,81. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 

επίσης  5 ερωτήσεις που οι συµµετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν αναφορικά µε την 

διδακτική ώρα που µόλις είχε πέρασει (π.χ. «Ενδιαφέρθηκες για το µάθηµα;», 

«Βαρέθηκες στο µάθηµα;»). Ο δείκτης αξιοπιστίας για τον παράγοντα που αφορά το 

«ενδιαφέρον» του παιδιού στο µάθηµα ήταν 0,77 και αν «βαρέθηκε» το παιδί στο 

µάθηµα 0,75. Τέλος  το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 3 ερωτήσεις που αναφέρονται 

στο τι έκαναν τα παιδιά στο διάλειµµα (π.χ. «έπαιξες µε τους συµµαθητές σου;») και 

ο δείκτης αξιοπιστίας αυτού του παράγοντα ήταν 0,87. 

         Κλίµακα αρνητικής συναισθηµατικότητας: Για την µέτρηση της αρνητικής 

συναισθηµατικής κατάστασης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα PANAS-C ( Lauret, 

Catanzaro & Joiner, 1999), η οποία αναπτύχθηκε από τους Watson και Clark (1992). 

Η αρνητική συναισθηµατικότητα διαφαίνεται  µέσα από  την αλληλεπίδραση του 

παιδιού µε το περιβάλλον του και  ορίζεται ως µια από τις έννοιες της δυστυχίας, 

όπου το παιδί διακατέχεται από λύπη, µειωµένο ενδιαφέρον, µειωµένη ενεργοποίηση 

και µειωµένη δραστηριότητα. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της αρνητικής  

συναισθηµατικότητας ήταν 0,86.  

       Κλίµακα θετικής συναισθηµατικότητας: Όπως και στην κλίµακα αρνητικής 

συναισθηµατικότητας, έτσι και για την µέτρηση της θετικής συναισθηµατικής 

κατάστασης των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα PANAS-C. Σύµφωνα µε τον 

Lonigan και τους συνεργάτες του (1999), ένα άτοµο µε θετική συναισθηµατική 



 28

κατάσταση διακατέχεται από θετική ενέργεια και διάθεση, από συναισθήµατα χαράς, 

ευεξίας, ευφορίας, ευχαρίστησης, ενθουσιασµού και ζωντάνιας και  εκφράζεται  όπως 

και η αρνητική συναισθηµατικότητα µέσα από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το 

περιβάλλον. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής ήταν 0,83. 

Αποτελέσµατα 

Προκειµένου να ελεγχθούν οι υποθέσεις της έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν η 

πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµηση (Linear Regression Analysis) και η απλή ανάλυση 

διακύµανσης (ANOVA). Η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης εκφράζεται µε τον 

τύπο y’=bx+α  και δείχνει πως η ανεξάρτητη µεταβλητή σχετίζεται γραµµικά µε την 

εξαρτηµένη. Η µέθοδος αναπαριστά µια γραµµική εξίσωση, η οποία περιγράφει µε 

τον καλύτερο τρόπο τα δεδοµένα και δείχνει την σχέση που υπάρχει µεταξύ των 

µεταβλητών. Έτσι η πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης παραγόντων εφαρµόστηκε 

για να µελετήσει τις τρεις ερευνητικές υποθέσεις «ο φόβος αποτυχίας µπορεί να 

προβλέψει τη συµπεριφορά και την εµπειρία των παιδιών σε σχέση µε τα 

συναισθήµατα τους», «ο φόβος αποτυχίας µπορεί να προβλέψει την επιλογή κινήτρου 

αναφορικά µε τον προσανατολισµό στο στόχο;» και «ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται 

µε εκδηλώσεις ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς δηλαδή αγχώδεις και 

καταθλιπτικές;». Επίσης, η απλή ανάλυση διακύµανσης παραγόντων (ANOVA) 

εφαρµόστηκε για να αναλύσει την τέταρτη ερευνητική υπόθεση «∆ιαφέρουν τα 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες από τα τυπικά παιδιά ως προς το φόβο τους για 

αποτυχία, το άγχος και την κατάθλιψη». Στην παρούσα έρευνα  θεωρούνται 

στατιστικώς  σηµαντικά τα ευρήµατα  όταν η πιθανότητα είναι µικρότερη από 5%, 

p<0,05. 

      Αν και δεν ήταν αναµενόµενο, στην παρούσα έρευνα προέκυψαν και 

υποστηρίχθηκαν οι τρεις από τους πέντε παράγοντες του φόβου αποτυχίας. Ο 
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παράγοντας φόβου το αν χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρουν τους µε δείκτη 

αξιοπιστίας 0,74. Ο παράγοντας φόβου για αβέβαιο µέλλον µε δείκτη αξιοπιστίας 

0,62 και ο παράγοντας φόβου να χάσει το άτοµο  την αυτοεκτίµηση του µε δείκτη 

αξιοπιστίας 0,71. 

 Παράγοντες φόβου αποτυχίας σε σχέση µε τη συµπεριφορά και την εµπειρία των 

παιδιών στο σχολείο σχετικά µε τα συναισθήµατα τους.  

      Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της έρευνας οι τρεις παράγοντες του φόβου 

αποτυχίας που υποστηρίχθηκαν από τις αναλύσεις  προέβλεψαν το 5,5 της 

διακύµανσης του παράγοντα θετικής συναισθηµατικότητας (positive effect) και το 

εύρηµα ήταν στατιστικώς σηµαντικό f(4,372)=0,000, p<0,05 εν τούτοις βρέθηκε ότι 

δεν προβλέπει κανένας από τους τρεις παράγοντες σηµαντικά τον παράγοντα θετικής 

συναισθηµατικότητας. 

      Όσον αφορά τον παράγοντα της αρνητικής συναισθηµατικότητας (negative 

effect) o φόβος αποτυχίας πρόβλεψε το 5,0% της διακύµανσης και το εύρηµα της 

έρευνας ήταν στατιστικώς µη σηµαντικό. Ωστόσο, από τους τρεις παράγοντες µόνο ο 

παράγοντας του φόβου να χάσει το άτοµο την αυτοεκτίµηση του «πλησίασε» το όριο 

στατιστικής σηµαντικότητας  (b=0,065), (σταθµισµένος συντελεστής beta=0,164), 

(t(224)=1,955,p<0,05). Έτσι όσο περισσότερο φόβο έχει το άτοµο ότι θα χάσει την 

αυτοεκτίµηση του, τόσο περισσότερο διακατέχεται από αρνητικά συναισθήµατα. 
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Σχήµα 1. Πρόβλεψη της αρνητικής συναισθηµατικότητας 

 

   

 

 

  Ο φόβος αποτυχίας αναφορικά µε τον παράγοντα ενίσχυσης του δασκάλου 

(teacher reinforcement) πρόβλεψε το 7,6% της διακύµανσης και το εξηγήσιµο 

ποσοστό ήταν στατιστικώς σηµαντικό. Σηµαντικός προβλεπτικός   παράγοντας  ήταν 

ο φόβος  να χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρον τους (b= -0,222), (Beta=-

0,259), (t(225)=-2,951, p<0,05). Αυτό δηλώνει ότι όσο περισσότερο φοβόταν ο 

µαθητής ότι δεν θα του έδιναν σηµασία οι σηµαντικοί άλλοι, τόσο λιγότερο 

αντιλαµβανόταν την ενίσχυση που του παρείχε ο δάσκαλος. 
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Σχήµα 2. Πρόβλεψη Eνίσχυσης του ∆ασκάλου από τον φόβο 
αποτυχίας 

 

     

   Παράλληλα, δεν βρέθηκε καµία σηµαντική επίδραση του φόβου αποτυχίας 

για τον παράγοντα τιµωρίας του δασκάλου (teacher punishment). Η έρευνα έδειξε ότι 

όσο περισσότερο υψηλό επίπεδο φόβου είχαν οι µαθητές και στους τρεις παράγοντες 

που προέκυψαν τόσο περισσότερο αντιλαµβάνονταν την τιµωρία του δασκάλου, εν 

τούτοις δεν υπήρχε στατιστικώς σηµαντική πρόβλεψη. Η πρόβλεψη αντιστοιχούσε 

στο 5,5 της διακύµανσης και η πιθανότητα ήταν µεγαλύτερη από 5%, ρ>0,05 

εποµένως το εύρηµα θεωρήθηκε  στατιστικώς ασήµαντο. 

       Για τον παράγοντα ενεργοποίησης των µαθητών (student engagement) 

προβλέφθηκε το 8,1%της διακύµανσης και µόνο ο  παράγοντας  του φόβου να 

χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρον τους βρέθηκε να έχει σηµαντική επίδραση 

(b=-0,164), (σταθµισµένος συντελεστής Beta =  -0,246), (t(225)=-2,809, p<0,05). Το 

εύρηµα αυτό δείχνει ότι όσο πιο πολύ φοβόταν ο µαθητής ότι  θα χάσουν το 

ενδιαφέρον τους σηµαντικά του προσώπου, τόσο λιγότερο παρουσίαζε 

χαρακτηριστικά ενεργοποίησης και δραστηριότητας στο σχολείο. 
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Σχήµα 3. Πρόβλεψη Συµµετοχής στην Τάξη από τον φόβο αποτυχίας 

 

       Επίσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αποδείχθηκε ότι ο φόβος 

αποτυχίας δεν σχετίζεται µε τον παράγοντα ανίας των παιδιών (student boredom) δεν 

υπάρχει καµία σηµαντική επίδραση ως προς τους τρεις παράγοντες συνεπώς  το 

εύρηµα θεωρήθηκε στατιστικώς µη σηµαντικό p>0,05.                

      Τέλος, ο φόβος αποτυχίας προέβλεψε το 3,7% της διακύµανσης του 

παράγοντα θετικής συναισθηµατικότητας του µαθητή στο διάλειµµα και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο ο παράγοντας φόβου να χάσει ο µαθητής  την 

αυτοεκτίµηση του  σχετίζεται µε την θετική συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού. 

Συνεπώς  µόνο αυτό το εύρηµα θεωρήθηκε στατιστικώς σηµαντικό, (b=-

o,127),(beta=-0,170),[t(225)=-2,025,p<0,05] τo οποίο δείχνει ότι ένας µαθητής που 

παρουσιάζει υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα χάσει την αυτοεκτίµηση του, στο διάλειµµα 

διακατέχεται περισσότερο από αρνητικά συναισθήµατα και λιγότερο θετικά, µε 

συνέπεια να µην παίζει και να µην διασκεδάζει µε τους φίλους του. Επιβεβαιώνοντας 

ότι ο ρόλος των συναισθηµάτων σε αλληλεπίδραση µε τον φόβο αποτυχίας είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός ειδικά στο σχολικό περιβάλλον.  
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Σχήµα 4. Πρόβλεψη Θετικής Συναισθηµατικότητας την ώρα του ∆ιαλείµµατος 

από Φόβο αποτυχίας

 

       

 Προβλέπει ο φόβος αποτυχίας τον προσανατολισµό στο στόχο ( µάθηση- προσέγγιση, 

µάθηση - αποφυγή, απόδοση - προσέγγιση, απόδοση-αποφυγή) των µαθητών; 

      Για τον παράγοντα «προσανατολισµός προσέγγιση στην µάθηση» (mastery 

approach) ο φόβος αποτυχίας προέβλεψε το 14,6% της διακύµανσης και βρέθηκε ότι 

από τους τρεις παράγοντες που προέκυψαν µόνο οι δυο θεωρήθηκαν ως στατιστικώς 

σηµαντικά ευρήµατα. Έτσι, τόσο ο παράγοντας φόβου αναθεώρησης της 

αυτοεκτίµησης, όσο και ο παράγοντας φόβου να χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το 

ενδιαφέρον τους επηρεάζουν σηµαντικά τον προσανατολισµό προσέγγισης της 

µάθησης. Συνεπώς, όσο περισσότερο φόβο ότι θα χάσει την  αυτοεκτίµηση του είχε 

ένας µαθητής, τόσο λιγότερο προσανατολιζόταν προς την προσέγγιση της µάθησης, 

(b= -0,127), (Βetα= - 0,162), [ t(220)= -1.996, p<0.05], καθώς και όσο περισσότερο 

φόβο ότι θα χάσουν σηµαντικά πρόσωπα το ενδιαφέρον τους είχε ένας µαθητής, 

επίσης τόσο λιγότερο προσανατολιζόταν προς την προσέγγιση της µάθησης, (b= -

0.221), (Beta= -0.288), [ t(220)= -3.336, p<0.05], δείχνοντας την σηµαντική επίδραση 

που έχει ο φόβος επιτυχίας στην σχολική επίδοση. 
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Σχήµα 5. Πρόβλεψη του στόχου µάθηση-προσέγγιση από τον φόβο  
αποτυχίας

 

     

 

    Για το παράγοντα «προσανατολισµός αποφυγής της µάθησης» προβλέφθηκε 

το 7,7% της διακύµανσης και από τα αποτελέσµατα της έρευνας βρέθηκαν 

σηµαντικές επιδράσεις ως προς τον παράγοντα φόβου ότι θα χάσει ο µαθητής την  

αυτοεκτίµηση του και ως προς τον παράγοντα φόβου για αβέβαιο µέλλον. 

Ειδικότερα, τα ευρήµατα της έρευνας εξηγούν ότι όσο περισσότερο φοβόταν ένας 

µαθητής ότι θα χάσει την αυτοεκτίµηση του, τόσο περισσότερο προσανατολιζόταν 

προς την αποφυγή της µάθησης (b=0,211), (Beta= 0.220), [ t(219)= 2.610, p<0.05], 

και οµοίως, όσο περισσότερος φόβος για αβέβαιο µέλλον παρουσιαζόταν, τόσο 

περισσότερο ο µαθητής προσανατολιζόταν προς την αποφυγή της µάθησης 

(b=0,176), (Beta= 0.169), [ t(219)= 2.156, p<0.05]. 
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Σχήµα 6. Πρόβλεψη του στόχου µάθηση-αποφυγή από τον φόβο 
αποτυχίας   

 

 

 Επιπλέον, για τον παράγοντα «προσανατολισµός προσέγγισης στην 

απόδοση» δεν βρέθηκε να υπάρχει καµιά σηµαντική επίδραση του φόβου αποτυχίας. 

Συγκεκριµένα ο φόβος αποτυχίας προέβλεψε το 2,4% της διακύµανσης του 

παράγοντα «προσανατολισµός προσέγγισης της απόδοσης» και το εύρηµα της 

παρούσας έρευνας θεωρήθηκε στατιστικώς ασήµαντο (p<0.05 ) έτσι δεν αποτελεί 

ενδιαφέρον αναφοράς. 

     Τέλος, για την παράγοντα «προσανατολισµός αποφυγής της απόδοσης» 

προβλέφθηκε το 4,0% της διακύµανσης. Ωστόσο, από τους τρεις παράγοντες, µόνο ο 

παράγοντας φόβου να χάσει το άτοµο την αυτοεκτίµηση του υποστηρίχθηκε ως 

στατιστικώς σηµαντική πρόβλεψη (b=0,205),(Beta=0,184),[t(219)=2,141,p<0,05]. 

Αυτό υποδηλώνει ότι ένας µαθητής που παρουσίαζε υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα 

χάσει το άτοµο  την αυτοεκτίµηση του, προσανατολιζόταν περισσότερο προς την 

αποφυγή της αποτυχίας  τεκµηριώνοντας τα ευρήµατα που υποστηρίζουν ότι ο φόβος 

αποτυχίας έχει σηµαντικές διαστάσεις στο σχολικό περιβάλλον. 
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Σχήµα 7. Πρόβλεψη του στόχου επ ίτευξη-αποφυγή από τον φόβο 
αποτυχίας   

 

Ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται µε εκδηλώσεις ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς δηλαδή 

αγχώδεις και καταθλιπτικές; 

      Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 30% του άγχους που 

παρουσιάζουν οι µαθητές εξηγείται από τους παράγοντες των φόβων που προέκυψαν. 

Εν τούτοις  βρέθηκε ότι ο παράγοντας φόβου ότι θα  χάσει ο µαθητής  την 

αυτοεκτίµηση του και ο παράγοντας φόβου  για αβέβαιο µέλλον επιδρούν πολύ 

σηµαντικά στην εµφάνιση άγχους των παιδιών, ενώ για τον παράγοντα φόβου να 

χάσουν οι σηµαντικοί «άλλοι»το ενδιαφέρον τους δεν βρέθηκε να έχει σηµαντική 

επίδραση. Τα ευρήµατα που θεωρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικά, υποδηλώνουν ότι 

όσο περισσότερο φόβο ότι θα χάσει  την αυτοεκτίµηση του παρουσιάζει ένας 

µαθητής, τόσο το λιγότερο άγχος έχει (b= -2,969), (Beta= -0.395), [ t(222)= -5.437, 

p<0.05], και αντίστοιχα, όσο περισσότερο φόβο για αβέβαιο µέλλον είχε ο µαθητής, 

τόσο λιγότερο άγχος παρουσιαζόταν (b= -2,022), (Beta= -0.244), [ t(222)= -3,575, 

p<0.05]. Ωστόσο, το εύρηµα αυτό αντιτίθεται σε προηγούµενα ευρήµατα που 

υποστηρίζουν ότι το άγχος παρουσιάζεται σε υψηλό επίπεδο στα άτοµα µε φόβο 

αποτυχίας, λειτουργώντας ως ανασταλτικός παράγοντας.  
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Σχήµα 8. Πρόβλεψη του άγχους από τον φόβο αποτυχίας   

 

      

 Ως προς την σχέση ανάµεσα στον φόβο αποτυχίας και στην κατάθλιψη, 

αποδείχθηκε ότι το 25,9 % της εµφάνισης της κατάθλιψης οφείλεται στους τρεις 

παράγοντες του φόβου αποτυχίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας όµως, 

µόνο ο παράγοντας φόβου αναθεώρησης της αυτοεκτίµησης θεωρήθηκε στατιστικά 

πολύ σηµαντική πρόβλεψη, ενώ για το παράγοντα φόβου για αβέβαιο µέλλον 

θεωρήθηκε οριακά στατιστικώς σηµαντική πρόβλεψη. Αυτά τα ευρήµατα, 

υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερο φοβάται ένας µαθητής ότι θα αναθεωρήσει την 

αυτοεκτίµηση του τόσο περισσότερο εκδηλώνει καταθλιπτική συµπεριφορά, 

(b=0,211), (Beta= 0.220), [ t(219)= 2.610, p<0.05], και αντιστοίχως, όσο περισσότερο 

φόβο για αβέβαιο µέλλον έχει ο µαθητής, επίσης τόσο περισσότερο εκδηλώνει 

καταθλιπτική συµπεριφορά (b=0,747), (Beta= 0.137), [ t(224)= 1,963, p<0.05 ]. Έτσι 

τεκµηριώνονται απόψεις που υποστηρίζουν ότι θεωρητικώς, αντιληπτώς και 

εµπειρικώς ο φόβος αποτυχίας σχετίζεται µε εκδηλώσεις ψυχοπαθολογικής 

συµπεριφοράς όπως η κατάθλιψη . 
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Σχήµα 9. Πρόβλεψη της κατάθλιψης από τον φόβο αποτυχίας   

     

 

   ∆ιαφέρουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ως προς τον φόβο αποτυχίας (3 

παράγοντες φόβου), το άγχος και την κατάθλιψη;  

       Για να συγκριθούν τα παιδιά µε και χωρίς µαθησιακές ως προς τον φόβο 

αποτυχίας, το άγχος και την κατάθλιψη χρησιµοποιήθηκε η απλή ανάλυση 

διακύµανσης (ANOVA), η οποία συγκρίνει δύο µέσους όρους. Ανάλογα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αποδεικνύεται ότι οι τρεις παράγοντες φόβου έχουν 

µεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα, 

παρουσίασαν µεγαλύτερους µέσους  όρους από τα τυπικά παιδιά, ως προς τον 

παράγοντα φόβου να χάσει το άτοµο την αυτοεκτίµηση του (M=2,2987/ 3,2745), ως 

προς τον παράγοντα φόβου για αβέβαιο µέλλον (M=2,5275/3,1765) και ως προς τον 

παράγοντα φόβου να χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρον τους (M= 

2,3601/3,1373). Μεγαλύτερος µέσος όρος συγκεντρώθηκε επίσης για τον παράγοντα 

κατάθλιψης από τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες  σε σύγκριση µε τα τυπικά 
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παιδιά (M=15,8235/15,2736). Εν αντιδιαστολή, το άγχος εµφανίστηκε σε υψηλότερα 

επίπεδα στα τυπικά παιδιά απ΄ ότι στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες εφόσον 

παρουσίασαν µεγαλύτερο µέσο όρο (M=61,3048/59,8824). 
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Συζήτηση 

Κυρίαρχο στοιχείο στην έρευνα αυτή αποτελεί ο φόβος αποτυχίας, ο οποίος είναι ένα 

πραγµατικά ενδιαφέρον και  διαδεδοµένο φαινόµενο σε πολλούς ανθρώπους. Ο 

στόχος της παρούσας έρευνα ήταν να διερευνήσει  την σχέση του φόβου αποτυχίας 

µε την συµπεριφορά των παιδιών στο σχολείο, την επιλογή του κινήτρου τους, το 

άγχος και την κατάθλιψη, επίσης και την σχέση των παιδιών µε και χωρίς µαθησιακές 

δυσκολίες.      

 Όσον αφορά την σχέση µεταξύ του φόβου αποτυχίας και της συµπεριφοράς 

και της εµπειρίας των παιδιών σχετικά µε τα συναισθήµατα  τους, τα ευρήµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι ο φόβος αποτυχίας λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην 

συµπεριφορά και στην συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών στο σχολείο. 

Ειδικότερα, βρέθηκε ότι o φόβος αποτυχίας είναι θετικά συσχετισµένος µε τα 

αρνητικά συναισθήµατα των παιδιών, έτσι όσο περισσότερο φοβάται ο µαθητής ότι 

θα χάσει την αυτοεκτίµηση του τόσο περισσότερο διακατέχεται από αρνητικά 

συναισθήµατα στο σχολείο (κατά την διάρκεια του µαθήµατος και του διαλείµµατος), 

µε συνέπεια να µην παίζει και να µην διασκεδάζει µε τους συνοµήλικους του, να 
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αισθάνεται δυστυχισµένο και λυπηµένο και να χαρακτηρίζεται από µειωµένη 

διάθεση, µειωµένη δραστηριότητα και ανησυχία, έχοντας ως µοναδικό ενδιαφέρον 

την λανθασµένη αντίληψη ότι θα χάσει την αυτοεκτίµησή του. Προηγούµενες 

έρευνες  στήριξαν και υποστήριξαν αυτό το εύρηµα , αποδεικνύοντας ότι το άτοµο µε 

υψηλά επίπεδα φόβου αποτυχίας έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση και διακατέχεται από 

αρνητικά συναισθήµατα ( Goldberg,Carlos, 1973. Birney, 1969). Σηµαντικό  επίσης 

εύρηµα στην παρούσα έρευνα  µέσα από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων ήταν ότι ο 

µαθητής που παρουσίαζε υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα χάσουν το ενδιαφέρον τους οι 

σηµαντικοί άλλοι (γονείς και εκπαιδευτικοί) , αντιλαµβανόταν λιγότερο την ενίσχυση 

που  του πρόσφερε  δάσκαλος , πιθανότατα, ο φόβος του ότι θα χάσουν οι σηµαντικοί 

άλλοι το ενδιαφέρον τους γι΄ αυτό, να κρύβει µια µειονεκτική αντίληψη  και εικόνα 

που έχει ο µαθητής για τον εαυτό του ότι δεν είναι ικανός να δράσει ικανοποιητικά, 

παραπέµποντας   στην θεωρία της «ανικανότητας» που υποστηρίχτηκε από τον 

Seligman (1998). Eπίσης , βρέθηκε ότι λειτουργεί ανασταλτικά στην ενεργοποίηση 

του µαθητή στο σχολείο, φανερώνοντας ότι ο φόβος του ότι θα χάσουν σηµαντικά 

του πρόσωπα το ενδιαφέρον τους γι΄ αυτό, τον εµπόδιζε να λαµβάνει µέρος ως ενεργό 

άτοµο σε σχολικές δραστηριότητες. Αυτό το εύρηµα βρίσκεται σε συµφωνία µε 

προηγούµενη έρευνα της Church (2004) στην οποία υποστηρίχτηκε ότι ένα παιδί δεν  

ενθουσιάζεται και δεν λαµβάνει µέρος σε σχολικές δραστηριότητες ή προσπαθεί να 

αποφύγει  καινούργιες δοκιµασίες λόγω του φόβου του για αποτυχία. Επίσης, 

διαφαίνεται πόσο σηµαντική είναι η αντιµετώπιση των σηµαντικών άλλων απέναντι 

στην αποτυχία των παιδιών, εφόσον πολλές φορές µπορεί να είναι υπαίτιοι για την 

ανάπτυξη του φόβου αποτυχίας. Ποικίλες έρευνες έχουν τονίσει και έχουν αποδείξει 

την ισχυρή επίδραση που έχουν οι σηµαντικοί «άλλοι» στην τάση συµπεριφοράς του 

παιδιού (Singh, 1992. Conroy, 2001. Teevan & McChee, 1972).  Ωστόσο, τα 



 41

αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν εν µέρει την πρώτη ερευνητική υπόθεση, εφόσον δεν 

επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη για τον παράγοντα θετικής συναισθηµατικότητας και για 

τον παράγοντα της τιµωρίας από τον δάσκαλο.                

 Ως προς την υπόθεση αν ο φόβος αποτυχίας προβλέπει τον προσανατολισµό 

στον στόχο φαίνεται να διαφοροποιείται ανάµεσα στα  τέσσερα είδη του 

προσανατολισµού στον στόχο. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίχθηκε ότι ο φόβος 

αποτυχίας επηρεάζει αρνητικά τον παράγοντα προσανατολισµού προσέγγισης της  

µάθησης. Έτσι, ο µαθητής που παρουσίαζε υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα χάσει την 

αυτοεκτίµηση του και επίσης ότι  θα χάσουν οι σηµαντικοί άλλοι το ενδιαφέρον τους 

γι΄ αυτό προσανατολίζεται λιγότερο προς την προσέγγιση της µάθησης. 

Αποκρύπτοντας ένα µειωµένο κίνητρο για µάθηση και γνώση, µειωµένο ενδιαφέρον,  

µειωµένη αυτοεκτίµηση και  µειωµένη αυτοπεποίθηση, µε επακόλουθο την µειωµένη 

σχολική επίδοση. Ενώ προσανατολίζεται περισσότερο προς την αποφυγή της 

µάθησης, ο µαθητής που φοβάται περισσότερο ότι θα χάσει την αυτοεκτίµηση του 

και ότι θα έχει αβέβαιο µέλλον. Παροµοίως, ο παράγοντας φόβου ότι θα χάσει ο 

µαθητής την αυτοεκτίµηση του φαίνεται να επηρεάζει  τον προσανατολισµό στον 

στόχο, συνεπώς ο µαθητής µε υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα χάσει την αυτοεκτίµηση 

του και ότι θα έχει αβέβαιο µέλλον προσανατολίζεται περισσότερο προς την αποφυγή 

της αποτυχίας. Τα παραπάνω ευρήµατα βρίσκονται σε συµφωνία  µε προηγούµενες 

απόψεις που υποστηρίζουν θεωρητικώς και εµπειρικώς ότι ο φόβος αποτυχίας 

σχετίζεται σηµαντικά µε τον προσανατολισµό στον στόχο (Elliot & Church, 1997. 

Elliot & Sheldom, 1997. Elliot & McGregor, 2001).   Εν τούτοις δεν επιβεβαιώθηκε  

σηµαντική πρόβλεψη όσον αφορά τον προσανατολισµό προσέγγιση στην απόδοση, 

σε αντίθεση µε τα ευρήµατα της έρευνας των Elliot και Sheldom (1997). 
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 Ο φόβος αποτυχίας όπως αναλύθηκε από πολλούς ερευνητές εκδηλώνεται σε 

περιστάσεις επίτευξης όπου το άτοµο πρέπει να αξιολογηθεί και να αποδώσει.  

Ωστόσο κάθε περίσταση αξιολόγησης ορίζεται ως µια από τις δυο κυριότερες 

αγχογόνες πηγές, έτσι θεωρήθηκε απαραίτητο να συσχετιστεί µε το άγχος. Η 

προβλεπτική  αυτή αξία  φαίνεται ότι δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα 

εφόσον τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µαθητής µε υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα 

χάσει την αυτοεκτίµηση του και µε υψηλά επίπεδα φόβου ότι θα έχει αβέβαιο µέλλον 

παρουσίαζε µειωµένη αγχώδη συµπεριφορά. Αυτό το εύρηµα αντιτίθεται σε 

προηγούµενα αποτελέσµατα  (Ευκλείδη, 1998. Μεταλλίδου, 1996. Comunian,1993. 

Cruske, 2003). 

 Όσον αφορά την ερευνητική υπόθεση αν ο φόβος αποτυχίας προβλέπει την 

κατάθλιψη, τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την σηµαντική επίδραση που έχει ο 

φόβος αποτυχίας στην  καταθλιπτική συµπεριφορά των παιδιών. Ο µαθητής που 

φοβάται ότι θα χάσει την αυτοεκτίµηση του και ότι θα έχει αβέβαιο µέλλον 

χαρακτηρίζεται από καταθλιπτική συµπεριφορά η οποία περιλαµβάνει µειωµένο 

ενδιαφέρον και κίνητρο, µειωµένη ενεργητικότητα, µειωµένη διάθεση και έλλειψη 

ευχαρίστησης. Το εύρηµα αυτό αποδεικνύει την σηµαντικότητα και τις  µεγάλες  

διαστάσεις που κατέχει  στο σχολικό περιβάλλον και στην συµπεριφορά των παιδιών 

ο φόβος αποτυχίας, ο οποίος έµµεσα και άµεσα επηρεάζει αρνητικά την σχολική 

πορεία του παιδιού. Προηγούµενη έρευνα επιβεβαίωσε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στον φόβο αποτυχίας και στην κατάθλιψη (Doi, Kazuhiro, Hashigushi, 

2000). Αναντίρρητα, ο  φόβος αποτυχίας προβλέπει  την εκδήλωση της  κατάθλιψη, 

έτσι φαίνεται ότι ένας παράγοντας που εισβάλλει στην εµφάνιση της κατάθλιψης των 

παιδιών είναι ο φόβος τους για αποτυχία, γι΄ αυτό καθίσταται  απαραίτητη η γνώση 

για την πιθανή εµφάνιση του  και την  κατάλληλη αντιµετώπιση του, ούτως ώστε να 
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αποφευχθούν  αρνητικές συνέπειες όπως η κατάθλιψη και να θεωρείται πλέον ως 

βοηθητικός και θετικός και όχι  ως ανασταλτικός παράγοντας στην ζωή του παιδιού.      

   Η προβλεπτική αξία της ερευνητικής υπόθεσης αν υπάρχουν διαφορές στα 

παιδιά µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες ως προς τον φόβο τους για αποτυχία, το 

άγχος και την κατάθλιψη είναι πολύ µεγάλη. ∆ιαπιστώθηκε ότι και ως προς τους τρεις 

παράγοντες σύγκρισης παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές τα παιδιά µε και χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα, τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνουν 

µεγαλύτερα επίπεδα φόβου αποτυχίας και κατάθλιψης σε σύγκριση µε τα τυπικά 

παιδιά. Πιθανόν, αυτά τα συναισθήµατα να είναι αποτέλεσµα της 

επαναλαµβανόµενης  έκθεσης των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες στο φαινόµενο 

της  αποτυχίας. Όπως υποστηρίχθηκε από τους Rochelle και Norman (2001)τα παιδιά 

µε µαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν ένα επίκτητο φόβο αποτυχίας, ο οποίος 

λειτουργεί αρνητικά στην αποτελεσµατικότητα τους λόγω προγενέστερων αποτυχιών. 

Εν αντιδιαστολή, µε τα ευρήµατα των  Li και Huijun (2004) ότι τα παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες έχουν  υψηλά επίπεδα άγχους, στην παρούσα έρευνα   το 

άγχος εκδηλώνεται περισσότερο στα τυπικά παιδιά απ΄ ότι στα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες, το εύρηµα αυτό  παραπέµπει τον ερευνητή σε πολλές κατευθύνσεις  και 

υποθέσεις. Για παράδειγµα, τα τυπικά παιδιά πιθανότατα να έχουν µεγαλύτερο 

κίνητρο, µεγαλύτερες προσδοκίες και να θέτουν  περισσότερους στόχους, ούτως ώστε 

στην ανησυχία τους αν θα τα καταφέρουν  να εκδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα 

άγχους.  

Εν τούτοις, αποτελεί αδύνατο σηµείο της έρευνας το γεγονός ότι το δείγµα 

των δυο οµάδων ήταν άνισο εφόσον ο αριθµός των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες 

ήταν πολύ µικρός (Ν=18) σε σχέση µε τα τυπικά παιδιά (Ν=212). Επίσης η δοκιµασία 
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πραγµατοποιήθηκε σε όλα τα παιδιά στην τάξη, έτσι πιθανότατα τα παιδιά να 

αλληλοεπηρεάζονταν ως προς τις απαντήσεις τους.                   

Τα µέχρι σήµερα ερευνητικά δεδοµένα έχουν αναλύσει σηµαντικά τον φόβο 

αποτυχίας τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον του 

ατόµου  όπως  στον αθλητικό χώρο. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δείξει 

και να προσθέσει σε προηγούµενα ευρήµατα που σχετίζονται µε τον φόβο αποτυχίας, 

την σηµαντική επίδραση και επιρροή  που έχει ο φόβος αποτυχίας, στην συµπεριφορά 

και την εµπειρία των παιδιών στο σχολείο σε σχέση µε τα συναισθηµατική τους 

κατάσταση, στον προσανατολισµό των παιδιών στον στόχο  και  στην εµφάνιση της 

ψυχοπαθολογικής συµπεριφοράς.  Επίσης επιδίωξε   να ενισχύσει  τα ερευνητικά 

δεδοµένα  που αφορούν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε να µην 

«καταδικάζονται» για την δυσκολία τους,   αλλά να υπάρχει µια ευρύτερη  αντίληψη 

και γνώση για να ακολουθεί και η ανάλογη αντιµετώπιση. Επαγωγικά,  πολλές 

δράσεις και στάσεις, ποικίλα συναισθήµατα και αντιδράσεις τόσο των µαθητών όσο 

και των ενήλικων ίσως  να αποκρύπτουν από ή  τον φόβο αποτυχίας. Έτσι  

προτείνεται ο φόβος αποτυχίας να είναι το αντικείµενο των µελλοντικών ερευνών και 

των σύγχρονων ερευνητών, κυρίως σε συσχέτιση µε τον σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζει στο σχολικό περιβάλλον. 
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