Εισαγωγή στην
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Ανάπτυξη ή Εξέλιξη;

Θέµατα Ορισµού
• Μελετά αλλαγές στην συµπεριφορά και τη νόηση
– Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή Εξελικτική Ψυχολογία;
• Κλάδοι που αλληλο-υποστηρίζονται
– Ατοµική εξέλιξη επηρεάζεται από την εξέλιξη του είδους
– Ατοµικές αλλαγές κατευθύνουν τις δυνατότητες του είδους
– Για να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά και τη νόηση του
ανθρώπου θέλουµε πληροφορίες όχι µόνο για την ιστορία
του ατόµου αλλά και για την ιστορία ολόκληρου του είδους.

Εξελικτική Ψυχολογία
•

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

•

Η ανθρώπινη συµπεριφορά και νόηση είναι αποτέλεσµα µακράς
ιστορίας βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους

•

Ιδιαίτερη σηµασία στον προσαρµοστικό χαρακτήρα της
συµπεριφοράς

•

Για την κατανόηση της συµπεριφοράς και της νόησης απαιτείται
και µία εξελικτική προσέγγιση που καθιστά δυνατή την ανάλυση
όχι µόνο των άµεσων αιτιών µίας συµπεριφοράς αλλά και της
ιστορικής εξέλιξης ολόκληρου του είδους και ως εκ τούτου του
ατόµου.

Η εµφάνιση ενός νέου επιστηµονικού κλάδου
• 19ος αιώνας: βιοµηχανική επανάσταση
Τα παιδιά
αποτελούσαν
ουσιαστικό
εργατικό δυναµικό
σε πολλές
βιοµηχανίες,
ακόµη και τον 20ο
αιώνα. Τα αγόρια
αυτά δούλευαν
στα ορυχεία της
Pensylvania το
1911.

Πρώιµη Αναπτυξιακή Ψυχολογία
•

Διευκρίνηση βασικών ερωτηµάτων που αφορούν την ανθρώπινη
ανάπτυξη και τον τρόπο µελέτης της:
– Πώς το περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη;
– Ποιος ο ρόλος της οικογένειας και των προσωπικών εµπειριών;

•

1859: δηµοσίευση του Δαρβίνου «Η Καταγωγή των Ειδών».
– Τα παιδιά δεν είναι ατελείς ενήλικες αλλά επιστηµονικώς ενδιαφέροντα
γιατι η συµπεριφορά τους προσφέρει ενδείξεις συγγένειας µε άλλα είδη

•

Τέλη 19ου αιώνα: σχηµατισµός οργανώσεων και οργανισµών για
την προώθηση της δουλειάς των αναπτυξιακών ψυχολόγων.

Σύγχρονη Αναπτυξιακή Ψυχολογία
•

Μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης καθόλη τη διάρκεια της ζωής
ξεκινώντας από την εµβρυική περίοδο και φτάνοντας ως την ενήλικη
ζωή και τη γήρανση

•

Στόχος η κατανόηση της αναπτυξιακής διαδοχής των σωµατικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών που διέρχονται οι άνθρωποι
καθώς µεγαλώνουν

•

Θεµελιωτής της ήταν ο γνωστός ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget

•

Μελέτη, πρόβλεψη και διαµόρφωση της διεργασίας της ανάπτυξης.

•

Συµβολή και σε συναφείς επιστήµες

Ερωτήµατα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

•

Συνεχής πορεία ή Στάδια;

•

Πηγές ανάπτυξης;

•

Ατοµικές διαφορές;

Συνεχής πορεία
•

Πώς αναπτύσσεται µία συµπεριφορά;
1. Η ατοµική ανάπτυξη είναι ασυνεχής ;
– Η ανάπτυξη είναι κυρίως µία ασυνεχής διαδικασία µε
αιφνίδιες ριζικές µετατροπές που σηµατοδοτούνται από την
εµφάνιση νέων µορφών σκέψης και δράσης. Δίνεται
έµφαση στην ποιοτική αλλαγή.
2. Η ατοµική ανάπτυξη είναι συνεχής;
– Η ανάπτυξη είνα κυρίως µια διαδικασία συνεχούς σταδιακής
συσσώρεσης µικρών αλλαγών. Δίνεται έµφαση στην
ποσοτική αλλαγή.

Πηγές ανάπτυξης
•

Πώς επηρεάζεται η διαδικασία της ανάπτυξης από τα γονίδια (φύση)
και από το περιβάλλον (ανατροφή) ;
• Φύση: Οι εγγενείς γενετικά κωδικοποιηµένες βιολογικές
ικανότητες και οι περιορισµοί των ατόµων
• Ανατροφή: Η επίδραση του περιβάλλοντος που ασκείται πάνω
στο άτοµο µέσω της κοινωνικής οµάδας

•

Η ανάπτυξη είναι προκαθορισµένη κατά τη γέννηση από
κληρονοµικούς-βιολογικούς παράγοντες ή επηρεάζεται από την
εµπειρία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες;

Ατοµικές Διαφορές
•

Πώς γίνεται οι άνθρωποι να έχουν σταθερά γνωρίσµατα που τους
κάνουν να διαφέρουν από όλους τους άλλους ανθρώπους;

1. Τι είναι αυτό που κάνει τα άτοµα να διαφέρουν µεταξύ τους;
2. Πόσο σταθερά παραµένουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά µε το
πέρασµα του χρόνου;

Τι είναι αυτό που κάνει τα άτοµα να διαφέρουν µεταξύ τους;
•
•

Διαφορετική διατύπωση του ερωτήµατος σχετικά µε τις πηγές
ανάπτυξης.
Είµαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο εξαιτίας της φύσης ή
εξαιτίας της ανατροφής µας;

Πόσο σταθερά παραµένουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά µε το
πέρασµα του χρόνου;
•

•

Στο βαθµό που τα ατοµικά χαρακτηριστικά παραµένουν
σταθερά µας δίνουν µία αµυδρή εικόνα του πώς θα είναι τα
παιδιά στο µέλλον.
Όµως η επιστηµονική εξήγηση της σταθερότητας ψυχολογικών
χαρακτηριστικών είναι δύσκολη, γιατί οι µετρήσεις που είναι
κατάλληλες για την αξιολόγηση των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών είναι διαφορετικές για κάθε ηλικία.

Χρονολογική θεώρηση ανθρώπινης ανάπτυξης
Προγεννετική περίοδος

Από τη σύλληψη ως τη γέννηση

Βρεφική περίοδος και
περίοδος κατά την οποία το
βρεφος αρχίζει να περπατά

Τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής

Προσχολική περίοδος

Από τα 2 έως τα 6 χρόνια

Μέση παιδική ηλικία

Από τα 6 έως τα 12 χρόνια περίπου (µέχρι
την αρχή της ήβης)

Εφηβεία

Από τα 12 περίπου έως τα 20 χρόνια (ή
όταν το άτοµο αποκτά ανεξαρτησία από
τους γονείς)

Νεαρή ηλικία

Από τα 20 έως τα 40 χρόνια

Μέση ηλικία

Από τα 40 έως τα 65 χρόνια

Γεράµατα

Από τα 65 και µετά
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