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l Της Χρύσως Κουζαπά, Ψυχολόγου

Πολλά άτομα κινητο-
ποιούνται με την επι-
θυμία να αποφύγουν 
την αποτυχία. Αυτή η 

τάση χαρακτηρίζεται ως το κίνητρο 
για αποφυγή της αποτυχίας ή περισ-
σότερο γνωστό ως φόβος αποτυχίας. 
Ο φόβος αποτυχίας άρχισε να παίρ-
νει μορφή και να αποτελεί ένα νέο 
αντικείμενο στον χώρο της έρευνας 
μέσα από την θεωρία του “κινήτρου 
επίτευξης”. Σύμφωνα με τη θεωρία 
του “κινήτρου επίτευξης”, το κάθε 
άτομο διαθέτει ένα κίνητρο να κατα-
φέρνει να πετυχαίνει τον στόχο που 
θέλει και μάλιστα, να πετυχαίνει με 
υψηλά επίπεδα τελειότητας.

Παράλληλα, ο ερευνητής Atkinson 
(1953) παρέθεσε ότι όλα τα άτομα μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν  από δύο μα-
θημένα κίνητρα,  το κίνητρο επίτευξης 
της επιτυχίας και το κίνητρο αποφυ-
γής της αποτυχίας.

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 απο-
φυγής της αποτυχίας προσπαθεί με 
ότι είναι δυνατό και εφικτό να απο-
τρέψει ή να καθυστερήσει την είσοδό 
του σε περιστάσεις επίτευξης ( Κω-
σταρίδου – Ευκλείδη, 1999). Στην 
προσπάθειά του να ξεφύγει από την 
περίσταση επίτευξης επιδιώκει να 
προστατέψει τον εαυτό του από την 
αποτυχία με το να δραπετεύσει από 
τη φυσική κατάσταση (εγκαταλεί-
ποντας) ή διανοητικά (αποσύρεται 

από την προσπάθεια) ή με το να πι-
έζει σκληρά τον εαυτό του να επι-
τύχει (στη διαταγή να αποφύγει την 
αποτυχία) (Covington, 1992, Elliot 
& Church, 1997).   

Σχετικές έρευνες  έχουν καθαρά 
επιδείξει ότι ο φόβος αποτυχίας  έχει 
αρνητικές συνέπειες στα αποτελέ-
σματα αυτού που αποδίδει, συμπε-
ριλαμβανομένων, της επιλογής του 
έργου, της προσπάθειας  δαπάνης, 
της επιμονής, της απόδοσης επί-
τευξης, του κινήτρου ενδιαφέρο-
ντος κ.ά.(Atkinson & Feather, 1966, 
Birney, Burdick & Teevan, 1969 
κ.ά.). Ο φόβος αποτυχίας τυπικά 
επηρεάζει αυτά τα αποτελέσματα με 
το να παρακινεί την υιοθέτηση του 
συγκεκριμένου προσανατολισμένου 
στην αποφυγή στόχου και στρατη-
γικής 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 «συνέπει-
ες» της αποτυχίας είναι αυτές που 
πραγματικά είναι επίφοβες (Birney, 
1969, π.201).

Ο φόβος αποτυχίας είναι  ένα 
πολυδιάστατο φαινόμενο, όπου ποι-
κίλα μοντέλα και έρευνες έχουν 
προταθεί και αποδείξει σημαντι-
κούς παράγοντες που επηρεάζουν 
και επιδεινώνουν την εμφάνιση και 
ανάπτυξη του φόβου αποτυχίας. 
Σημαντικότερος παράγοντας είναι 
η αλληλεπίδραση γονέα- παιδιού ή 
γενικότερα οι ενδο-οικογενειακές 
σχέσεις. 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 πα-
τρικής απουσίας, ειδικά ο θάνατος 
του πατέρα (Greenfeld & Teevan, 
1986 ), είτε λόγω της οικογενειακής 
σύγκρουσης και διχόνοιας (Singh, 
1992). Αυτές οι συνθήκες της συναι-
σθηματικής στέρησης εμφανίζονται 
να επιδεινώνονται από τη συμπερι-
φορά των γονέων προς τα παιδιά με 
υψηλό φόβο αποτυχίας. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η 
σχέση του φόβου αποτυχίας και της 
αυτοεκτίμησης, η οποία θεωρείται 
σύμφωνα με τον Conroy (2001) μια 
από τις συνέπειές 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 αυ-
τοεκτίμηση πιστεύει ότι αν αποτύχει 
θα νιώθει και θα θεωρείται κατώτε-
ρο (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 σχετική αρθρογραφία αναφέ-
ρεται ότι ένα παιδί μπορεί να χάσει 
τον ενθουσιασμό του για τις σχολι-
κές δραστηριότητες και  μπορεί να 
αποφεύγει να δοκιμάσει νέα πράγ-
ματα και δραστηριότητες λόγω του 
φόβου του ότι θα κάνει λάθη και 

αποτυχίας
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έτσι θα αποτύχει (Church, 2004). 

Επιπρόσθετα, ερευνητές, της 
ψυχολογίας του αθλητισμού μελέ-
τησαν την αξία που έχει ο αθλητι-
σμός στη ζωή του ατόμου και υπο-
στηρίζουν ότι ο φόβος αποτυχίας 
αντιπροσωπεύει άμεσα πολλούς 
αθλητές. Ο αθλητισμός  συνδέεται 
άμεσα με τον φόβο αποτυχίας εφό-
σον πολλοί αθλητές αναπτύσσουν 
έντονο άγχος και ανησυχία σε διά-
φορους αγώνες  με συνέπεια να μην 
καταφέρνουν να φτάσουν στο επι-
θυμητό επίπεδο επίδοσης  (Conroy, 
2001). Ο Anshel (1991) ειδικότερα, 
παραθέτει ότι πολλοί αθλητές πα-
ρουσιάζουν φόβο αποτυχίας και 
χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες 
για να αντεπεξέλθουν  στις απαιτή-
σεις του αθλητισμού. Έτσι, λόγω 
αυτής της εξάρτησης και του άγ-
χους που νιώθουν, οι αθλητές δεν 
μπορούν να συνεχίσουν να αθλού-

νται (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 πως ο φόβος 
τους  για αποτυχία, τους  βοήθησε 
στην επίτευξη ενός υψηλότερου 
επιπέδου απόδοσης ( Conroy, 2001). 
Αυτά τα ευρήματα μας παραπέ-
μπουν στο συμπέρασμα ότι ο φόβος 
αποτυχίας εκτός από ανασταλτικός 
παράγοντας, μπορεί να λειτουρ-
γήσει και ως θετικός παράγοντας 
στην πορεία ενός ατόμου.   

Επαγωγικά, ας συμφωνήσουμε 
με  σχετικούς ερευνητές στην άπο-
ψη ότι η αποτυχία από μόνη της δεν 
έχει νόημα αλλά οι «συνέπειες» της 
αποτυχίας είναι αυτές που πραγμα-
τικά είναι επίφοβες. Οι φυσικές λοι-
πόν και όχι οι υπερβολικές αντιδρά-
σεις απέναντι στην αποτυχία όσο και 

στην επιτυχία έχουν ως επακόλουθο 
μια προσαρμοσμένη, ισορροπημένη 
και σωστή συμπεριφορά. Όπως λεει 
και ο μεγάλος συγγραφέας Κ. Κα-
βάφης «Σαν βγεις στον πηγαιμό για 
την Ιθάκη να εύχεσαι να’ ναι μακρύς 
ο δρόμος...Κι αν πτωχική τη βρεις η 
Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός 
που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το 
κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν». 
Ας προσαρμόσουμε  ως στάση και ας 
ορίσουμε ως φιλοσοφία ζωής, το νό-
ημα του ποιήματος «Ιθάκη». Όνει-
ρα, στόχοι, προσδοκίες και οράματα 
είναι απαραίτητα στην εξέλιξη και 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
κάθε ατόμου ως μοναδική οντότητα. 
Σημασία λοιπόν, δεν έχει το αποτέ-
λεσμα, η νίκη ή η ήττα, η επιτυχία 
ή η αποτυχία αλλά η προσπάθεια 
και η επιμονή σου να επιτύχεις-κερ-
δίσεις τον στόχο σου, το ταξίδι προς 
την Ιθάκη και όχι ο προορισμός.  ■
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