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Σκοποί		ενότητας	

•  Παρουσίαση	 όλων	 των	 τομέων	 έρευνας	 στο	 χώρο	
της	Ψυχολογίας	 και	 των	 πιθανών	 εφαρμογών	 της	
επιστήμης	της	Ψυχολογίας	

	

	



Περιεχόμενα	ενότητας	
•  Ορισμός	τομέων	έρευνας	
•  Η	επιθετική	συμπεριφορά	μέσα	από	διάφορους	
τομείς	της	ψυχολογίας	

•  Τομείς	έρευνας	
– Αναπτυξιακή	Ψυχολογία	
– Βιολογική	Ψυχολογία	
– Γνωστική	Ψυχολογία	
– Εκπαιδευτική	Ψυχολογία	
– Κλινική	Ψυχολογία	
– Κοινωνική	Ψυχολογία	

•  Η	Ψυχολογία	ως	επάγγελμα	



Ορισμός	τομέων	έρευνας	
•  Αναπτυξιακή	Ψυχολογία	

–  Οι	αναπτυξιακοί	ψυχολόγοι	μελετούν	την	αλλαγή	της	
συμπεριφοράς	κατά	τη	διάρκεια	της	ανάπτυξης	

	
•  Βιολογική	Ψυχολογία	

–  Οι	ερευνητές	στο	κλάδο	της	βιολογικής	ψυχολογίας	
μελετούν	τις	βιολογικές	βάσεις	της	συμπεριφοράς	

•  Γνωστική	Ψυχολογία	
–  Οι	γνωστικοί	ψυχολόγοι	μελετούν	τις	νοητικές	λειτουργίες	
και	την	επίδρασή	τους	στη	συμπεριφορά	

	



•  Εκπαιδευτική	Ψυχολογία	
–  Οι	εκπαιδευτικοί	ψυχολόγοι	διατυπώνουν	θεωρίες	
σχετικά	με	μάθηση	και	διδασκαλία	

	

•  Κλινική	Ψυχολογία	

–  Οι	κλινικοί	ψυχολόγοι	μελετούν	τις	αποκλίσεις	στην	
ανθρώπινη	συμπεριφορά	

	

•  Κοινωνική	Ψυχολογία	

–  Οι	κοινωνικοί	ψυχολόγοι	διερευνούν	την	κοινωνική	
γνώση	και	την	κοινωνική	επίδραση	στη	συμπεριφορά	
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Η	μελέτη	της	επιθετικής	
συμπεριφοράς	από	διάφορους	

τομείς	της	ψυχολογίας	

•  Αναπτυξιακή	Ψυχολογία	

– Πώς	αλλάζει	η	επιθετική	συμπεριφορά	κατά	την	
ανάπτυξη;	

•  Βιολογική	Ψυχολογία	

– Ποιες	είναι	οι	βιολογικές	βάσεις	της	
συμπεριφοράς;	Γιατί	κάποιοι	είναι	πιο	
επιθετικοί	από	άλλους;	
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•  Γνωστική	Ψυχολογία	

– Πώς	δικαιολογούν	οι	άνθρωποι	την	επιθετική	
συμπεριφορά	τους;	

•  Εκπαιδευτική	Ψυχολογία	

– Πώς	μπορούμε	να	μάθουμε	στα	άτομα	να	
ελέγχουν	την	επιθετικότητα	τους;	Πώς	
εκφράζεται	η	επιθετικότητα	στο	σχολείο;	
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•  Κλινική	Ψυχολογία	

- Πώς	οι	εμπειρίες	της	παιδικής	ηλικίας,	οι	
ασυνείδητες	επιθυμίες	κλπ,	επηρεάζουν	τη	
συμπεριφορά	του	ατόμου;	Πώς	μπορούμε	να	
αλλάξουμε	την	επιθετική	συμπεριφορά;	

•  Κοινωνική	Ψυχολογία	

- Πώς	η	επιθετική	συμπεριφορά	του	ατόμου	
επηρεάζεται	από	τη	συμπεριφορά	των	άλλων;	

	



Αναπτυξιακή	Ψυχολογία	
•  Μελετά	αλλαγές	στην	συμπεριφορά	και	τη	νόηση	
με	την	ηλικία.	

– Πώς	αναπτύσσεται	μία	συμπεριφορά;	
– Πότε	πρωτοεμφανίζεται;	
– Πώς	επηρεάζεται	από	το	περιβάλλον;	
– Ακολουθεί	μία	κανονική	πορεία;		

(π.χ.	Κινητική	ανάπτυξη)	



Εξελικτική	Ψυχολογία		
(έναντι	Αναπτυξιακής)	

•  Μελετά	την	αλλαγή	της	συμπεριφοράς	στα	έμβια	όντα	κατά	
τη	διάρκεια	της	φυλογενετικής	εξέλιξης	του	είδους.	

•  Δίνεται	ιδιαίτερη	σημασία	στον	προσαρμοστικό	χαρακτήρα	
της	συμπεριφοράς.	

•  Πώς	 προσαρμόζει	 το	 κάθε	 είδος	 (και	 ο	 άνθρωπος)	 τη	
συμπεριφορά	 του	 σε	 αναλογία	 με	 το	 περιβάλλον	 του	
προκειμένου	να	επιβιώσει;		

•  Πώς	 εξελίχθηκε	 και	 προσαρμόστηκε	 η	 συμπεριφορά	 των	
ανθρώπων	κατά	τη	διάρκεια	της	μακράς	περιόδου	εξέλιξης	
μέσω	της	φυσικής	επιλογής;	



Βιολογική	Ψυχολογία	

•  Εξετάζει	τις	σχέσεις	ανάμεσα	στην	συμπεριφορά	
και	στην	λειτουργία	κυρίως	του	νευρικού	
συστήματος	και	του	ενδοκρινολογικού	συστήματος.	

•  Ποιες	είναι	οι	βιολογικές	βάσεις	μιας	
συμπεριφοράς	ή	μιας	νοητικής	λειτουργίας;	

	

	



Γνωστική	Ψυχολογία	

•  Μελετά	τις	νοητικές	διεργασίες	της	αντίληψης,	της	
μνήμης,	της	λύσης	προβλημάτων,	της	γλώσσας.	

•  Ποιος	είναι	ο	ρόλος	των	υποκείμενων	νοητικών	
λειτουργιών	και	της	προϋπάρχουσας	γνώσης;	

	



Εκπαιδευτική	Ψυχολογία	
•  Αναπτύσσει	θεωρίες	σχετικά	με	τη	μάθηση	και	τη	

διδασκαλία.	

•  Οι	εκπαιδευτικοί	ψυχολόγοι	κάνουν	έρευνες	για	τις	
μεθόδους	διδασκαλίας	και	βοηθούν	στην	εκπαίδευση	των	
διδασκόντων.	

•  Ποιες	είναι	οι	αποτελεσματικότερες	μέθοδοι	για	τη	
διαμόρφωση	αναλυτικών	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	
και	διδακτικών	μεθόδων;	



Κλινική	Ψυχολογία	
•  Μελετά	τις	αποκλίσεις	και	τις	διαταραχές	της	συμπεριφοράς	και	

προσπαθεί	να	τις	εξηγήσει	και	να	τις	αντιμετωπίσει.	

	

•  Πότε	θεωρούμε	μία	συμπεριφορά	«φυσιολογική»	και	πότε	
«ανώμαλη»;	

•  Αίτια	και	αντιμετώπιση	

–  Οι	κλινικοί	ψυχολόγοι	εφαρμόζουν	τις	ψυχολογικές	αρχές	στη	
διάγνωση	και	θεραπεία	συναισθηματικών	προβλημάτων	και	
προβλημάτων	συμπεριφοράς	συμπεριλαμβανομένης	της	
ψυχικής	ασθένειας	της	εξάρτησης	από	τοξικές	ουσίες	και	τις	
συζυγικές	και	οικογενειακές	συγκρούσεις.		

	

	



Κοινωνική	Ψυχολογία	

•  Μελετά	πώς	συμπεριφέρονται	οι	άνθρωποι	μέσα	
σε	ένα	κοινωνικό	σύνολο	και	πώς	η	κοινωνία	
επηρεάζει	την	συμπεριφορά	των	ανθρώπων.	

•  Ποιες	είναι	οι	πολιτισμικές	επιδράσεις	της	
στενότερης	κοινωνικής	ομάδας	στην	οποία	ανήκει	
ένα	άτομο,	των	μέσων	μαζικής	ενημέρωσης	κ.λ.π.;	

	

(π.χ.	Πείραμα	συμμόρφωση	του	Asch)	
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Δια-Πολιτισμική	Ψυχολογία	
•  Μελετά	τους	τρόπους	με	τους	οποίους	οι	επιμέρους	
πολιτισμοί	αντανακλούν	τις	ψυχικές	διαδικασίες	
των	ανθρώπων	και	ταυτόχρονα	ασκούν	επίδραση	
στη	διαμόρφωσή	τους	

•  Τα	ψυχολογικά	φαινόμενα	μπορεί	να	επηρεαστούν	
από	τον	πολιτισμό,	κάποια	καθορίζονται	πλήρως	
από	αυτόν	και	άλλα	φαίνεται	να	είναι	εντελώς	
ανεπηρέαστα	



Η	Ψυχολογία	ως	επάγγελμα	
•  Κλινικοί	Ψυχολόγοι	

•  Εργάζονται	με	παιδιά	που	έχουν	προσαρμοστικές	δυσκολίες	ή	
με	ενήλικες	που	έχουν	ψυχολογικά	προβλήματα.	
Χρησιμοποιούν	ποικίλες	μεθόδους	για	να	διαγνώσουν	
και	να	θεραπεύσουν	συναισθηματικά	προβλήματα	ή	
προβλήματα	συμπεριφοράς.	

•  Συμβουλευτικοί	Ψυχολόγοι		
•  Εργάζονται	με	άτομα	ή	με	ομάδες.	Χρησιμοποιούν	
ψυχολογικές	θεωρίες	για	να	τους	καταστήσουν	ικανούς	να	
ξεπεράσουν	τα	προβλήματά	τους	και	να	αναλάβουν	τον	
έλεγχο	της	ζωής	τους.	Ως	επί	το	πλείστον	αντιμετωπίζουν	
λιγότερο	σοβαρά	προβλήματα	από	αυτά	των	κλινικών.		

•  Εκπαιδευτικοί	Ψυχολόγοι		
•  Εργάζονται	σε	σχολεία	πανεπιστήμια	παιδικούς	σταθμούς	για	
να	διαγνώσουν	και	να	επιλύσουν	μαθησιακά	προβλήματα.	
Δίνουν	συμβουλές	στους	εκπαιδευτικούς	για	πιο	
αποτελεσματικές	μεθόδους	μάθησης.	
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Η	Ψυχολογία	ως	επάγγελμα	
•  Ψυχολόγοι	Υγείας	

•  Εργάζονται	σε	νοσοκομεία	κυρίως	αλλά	και	ερευνητικά	
κέντρα	ή	πανεπιστήμια.	Χρησιμοποιούν	τις	ψυχολογικές	
αρχές	για	να	προάγουν	πιο	υγιείς	συνθήκες	ζωής.		

•  Οργανωτικοί	(Βιομηχανικοί)	Ψυχολόγοι	
•  Δουλεύουν	σε	επιχειρήσεις	και	βιομηχανίες	βοηθώντας	στην	
επιλογή	των	καταλληλότερων	υπαλλήλων,	βρίσκουν	τρόπους	
για	την	αύξηση	της	παραγωγικότητας	ή	βοηθούν	το	
προσωπικό	και	τη	διεύθυνση	να	αναπτύξουν	
αποτελεσματικούς	στρατηγικούς	σχεδιασμούς	για	μελλοντική	
ανάπτυξη	ή	επιτυχή	αντιμετώπιση	αλλάγών.	

•  Μηχανικοί	Ψυχολόγοι	
•  Προσπαθούν	να	βελτιώσουν	τις	σχέσεις	μεταξύ	ανθρώπων	
και	μηχανών.	Βοηθούν	στο	σχεδιασμό	των	μηχανών	ώστε	να	
ελαχιστοποιηθούν	τα	ανθρώπινα	σφάλματα.		
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