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Αυτό είναι αλικεια μόνο ςτθ κεωρία, όχι ςτθν πράξθ! 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

Τίποτα δεν είναι τόςο πρακτικό όςο μια καλι κεωρία. 

KURT LEWIN  

Στο ειςαγωγικό κεφάλαιο μιλιςαμε μόνο ςυνοπτικά για κεωρίεσ και τισ 
παρουςιάςαμε ωσ ςφνολα αντιλιψεων και προτάςεων που περιγράφουν και 
εξθγοφν ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ τθσ εμπειρίασ μασ. Σθμειϊςαμε επίςθσ ότι κάκε 
άτομο είναι ζνασ “κεωρθτικόσ”, γιατί ζχει ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ που αντανακλοφν 
τι πιςτεφει ότι είναι αλθκινό για πολλά κζματα, παρατθριςεισ και γεγονότα. 

Επιςτθμονικι κεωρία είναι μια δθμόςια διακιρυξθ που δείχνει τι πιςτεφει ζνασ 
επιςτιμονασ ότι είναι αλθκινό για τθ δικι του ςυγκεκριμζνθ περιοχι ζρευνασ 
(Kaplan, 1983). Kαι θ ομορφιά των επιςτθμονικϊν κεωριϊν είναι ότι μασ βοθκοφν 
να οργανϊςουμε τθ ςκζψθ μασ για ζνα ευρφ φάςμα παρατθριςεων και γεγονότων. 
Φανταςτείτε πϊσ κα ιταν θ ηωι για ζναν ερευνθτι που μοχκεί ςυλλζγοντασ 
δεδομζνα και καταχωρϊντασ ςε καταλόγουσ κάκε ςτοιχείο χωρίσ να οργανϊνει 
αυτι τθν πλθροφορία γφρω από ζνα ςφνολο αντιλιψεων και προτάςεων. 
Ρικανότατα αυτό το άτομο κα τελμάτωνε μζςα ςτα φαινομενικά αςφνδετα 
ςτοιχεία, τα οποία χαρακτιριηουν ζναν αςιμαντο ειδικό που του λείπει θ “ςυνολικι 
εικόνα”. Ζτςι οι κεωρίεσ είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν αναπτυξιακι 
ψυχολογία (ι οποιαδιποτε άλλθ επιςτθμονικι περιοχι), γιατί κάκε μία από αυτζσ 
μασ παρζχει ζνα “φακό” μζςω του οποίου μποροφμε να ερμθνεφςουμε μεγάλο 
αρικμό ςυγκεκριμζνων παρατθριςεων για τα αναπτυςςόμενα άτομα. 

Ροιά είναι τα χαρακτθριςτικά μιασ καλισ κεωρίασ; Το ιδανικό κα ιταν να είναι 
ςυνοπτικι, ι ακόμα και φειδωλι, αλλά και να μπορεί να εξθγεί ζνα ευρφ φάςμα 
φαινομζνων. Μία κεωρία με λίγεσ αρχζσ που εξθγεί ζνα μεγάλο αρικμό εμπειρικϊν 
παρατθριςεων είναι πολφ πιο χριςιμθ από μία δεφτερθ κεωρία που απαιτεί πολφ 
περιςςότερεσ αρχζσ και υποκζςεισ για να εξθγιςει τον ίδιο αρικμό (ι ζνα μικρότερο 
αρικμό) παρατθριςεων. Επιπρόςκετα, οι καλζσ κεωρίεσ είναι διαψεφςιμεσ -αυτό 
ςθμαίνει ότι είναι ικανζσ να κάνουν ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ για μελλοντικά 
γεγονότα ζτςι ϊςτε θ κεωρία να μπορεί να υποςτθριχκεί ι να μθν επιβεβαιωκεί. 
Και, όπωσ ςυνεπάγεται από το κριτιριο διάψευςθσ, οι καλζσ κεωρίεσ δεν 
αυτοπεριορίηονται ςε αυτό που είναι ιδθ γνωςτό. Αντίκετα, είναι ευρετικζσ -με τθν 
ζννοια ότι οικοδομοφνται ςε υπάρχουςεσ γνϊςεισ εξακολουκϊντασ να παράγουν 
ελζγξιμεσ υποκζςεισ που, αν επιβεβαιωκοφν από μελλοντικι ζρευνα, κα οδθγιςουν 
ςε μία καλφτερθ κατανόθςθ των υπό εξζταςθ φαινομζνων. 

Είναι ξεκάκαρο, ότι μία κεωρία που απλά “εξθγεί” ζνα ςφνολο παρατθριςεων 
χωρίσ να κάνει οποιεςδιποτε νζεσ προβλζψεισ δεν είναι οφτε διαψεφςιμθ οφτε 
ευρετικι και είναι περιοριςμζνθσ επιςτθμονικισ αξίασ. Ακόμα και αν μία κεωρία 
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είναι φειδωλι, διαψεφςιμθ και αρκοφντωσ ευρετικι για να διαμορφϊςει κάποια 
υπόκεςθ, μπορεί και τότε να είναι ανακριβισ ι άκυρθ και μπορεί να πρζπει να 
απορριφκεί ςυνολικά αν οι προβλζψεισ τθσ είναι ανεπιβεβαίωτεσ. Ζτςι φαίνεται ότι 
μερικζσ φορζσ κάποιεσ κεωρθτικζσ διακθρφξεισ είναι αλθκινζσ μόνο ςτθ κεωρία κι 
όχι ςτθν πράξθ. Ωςτόςω, υπάρχει ςαφϊσ μία άλλθ πλευρά ς’ αυτό το κζμα. Δεν 
μποροφμε να υποςτθρίξουμε ότι ακόμα και οι “κακζσ” κεωρίεσ που αργότερα 
εγκαταλείπονται, δεν ζχουν υπθρετιςει ζνα χριςιμο ςκοπό προάγοντασ τθ νζα 
γνϊςθ που οδθγεί ςτθν τελικι κατάργθςι τουσ; Μποροφμε επίςθσ να ςθμειϊςουμε 
ότι οι καλζσ κεωρίεσ επιβιϊνουν γιατί ςυνεχίηουν να παράγουν νζεσ γνϊςεισ, 
πολλζσ από τισ οποίεσ μποροφν να ζχουν πρακτικι ςθμαςία που ωφελοφν αλθκινά 
τθν ανκρωπότθτα. Με αυτι τθν ζννοια, δεν υπάρχει τίποτα τόςο πρακτικό όςο μία 
καλι κεωρία. 

Στο κεφάλαιο αυτό κα εξετάςουμε τισ βαςικζσ προτάςεισ ςυλλογιςμοφ τεςςάρων 
ευρζωσ διαδεδομζνων κεωρθτικϊν απόψεων που θ κάκε μία είχε μεγάλθ επίδραςθ 
ςτθν επιςτιμθ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ: τθν ψυχαναλυτικι άποψθ, τθν 
μακθςιακι άποψθ, τθ γνωςτικι-αναπτυξιακι άποψθ και τθν θκολογικι άποψθ. 
Οριςμζνεσ φορζσ αυτζσ οι κεωρίεσ, χαρακτθριηόμενεσ από ςφγχρονουσ ςυγγραφείσ 
ωσ οι “τζςςερεισ μεγάλεσ”, κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν ωσ τα εννοιολογικά 
κεμζλια τθσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ. Ωςτόςω, υπάρχουν πολλζσ άλλεσ 
πρόςφατεσ απόψεισ που εμφανίςτθκαν ωσ προεκτάςεισ, ςυμπλθρωματικζσ, ι (όπωσ 
μερικοί κα υποςτιριηαν) αντικαταςτάτριεσ των τεςςάρων “μεγάλων κεωριϊν” και 
κα λάβουμε υπόψθ μασ τα δυνατά ςθμεία και τισ αδυναμίεσ αυτϊν των 
εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ςτα διάφορα ςθμεία του κειμζνου. Για παράδειγμα, 
ςυναρπαςτικζσ νζεσ κεωρίεσ τθσ γενετικισ τθσ ςυμπεριφοράσ ειςάγονται ςτο 
Κεφάλαιο 3, όπου κα ςυηθτιςουμε τισ κλθρονομικζσ επιδράςεισ ςτθν ανκρϊπινθ 
ανάπτυξθ. Επίςθσ, θ κεωρία επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, μία ςθμαντικι νζα ματιά 
για τθ νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, με ρίηεσ ςτθν επιςτιμθ των θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν, τθ μακθςιακι κεωρία, και τθ γνωςτικι-αναπτυξιακι κεωρία, είναι το 
κεντρικό κζμα του 8ου Κεφαλαίου για τθ νοθτικι ανάπτυξθ. 

Ππωσ κα δοφμε ςτισ ςελίδεσ που ακολουκοφν, διαφορετικζσ κεωρίεσ δίνουν 
ζμφαςθ ςε διαφορετικοφσ τομείσ ι πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 
Επιπρόςκετα, κάκε κεωρία κάνει διαφορετικζσ υποκζςεισ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ 
και για τισ αιτίεσ ανάπτυξθσ. Ζτςι προτοφ κρίνουμε το περιεχόμενο των τεςςάρων 
“μεγάλων κεωριϊν”, είναι χριςιμο να εξετάςουμε μερικά από τα πιο βαςικά 
κζματα ςτα οποία διαφζρουν. 

Ερωτιςεισ και αντιγνωμίεσ για τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. 

Οι κεωρθτικοί τθσ ανάπτυξθσ ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ ςε πζντε τουλάχιςτον 
βαςικά κζματα: 

1. Είναι τα παιδιά από τθ φφςθ τουσ καλά ι κακά; 
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2. Είναι θ φφςθ (βιολογικζσ δυνάμεισ) ι θ ανατροφι (περιβαλλοντικζσ δυνάμεισ) θ 
πρωταρχικι επίδραςθ ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ; 

3. Συμμετζχουν τα παιδιά ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ, ι είναι μάλλον 
πακθτικοί αποδζκτεσ των κοινωνικϊν και βιολογικϊν επιδράςεων; 

4. Είναι θ ανάπτυξθ ςυνεχισ ι αςυνεχισ; 

5. Ακολουκοφν τα παιδιά παρόμοιεσ ι διαφορετικζσ πορείεσ ανάπτυξθσ; 

1. Τποκζςεισ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Μάκαμε ςτο 1ο Κεφάλαιο ότι οι κοινωνικοί 
φιλόςοφοι του 17ου και 18ου αιϊνα περιζγραφαν τα παιδιά ωσ από τθ φφςθ τουσ 
κακά (δόγμα του προπατορικοφ αμαρτιματοσ), ωσ από τθ φφςθ τουσ καλά (δόγμα 
τθσ ζμφυτθσ αγνότθτασ), ι ότι δεν είναι οφτε κακά οφτε καλά (δόγμα του άγραφου 
χαρτιοφ). Κάκε μία από τισ ιδζεσ αυτζσ εξακολουκοφν να υπάρχουν και ςιμερα ςε 
μία ι περιςςότερεσ ςφγχρονεσ κεωρίεσ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. Ραρόλο που 
μπορεί κάποιοσ να αναηθτιςει μάταια ςε μία κεωρία ςυγκεκριμζνεσ αναλφςεισ για 
τθν ανκρϊπινθ φφςθ, ο κεωρθτικόσ τυπικά κα δϊςει ζμφαςθ είτε ςτισ κετικζσ ι 
ςτισ αρνθτικζσ πλευρζσ του χαρακτιρα των παιδιϊν ι κα ςθμειϊςει ίςωσ ότι το 
κετικό ι αρνθτικό του χαρακτιρα ενόσ παιδιοφ εξαρτάται από τισ εμπειρίεσ του. Οι 
υποκζςεισ αυτζσ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ είναι ςθμαντικζσ, γιατί επιδροφν ςτο 
περιεχόμενο κάκε αναπτυξιακισ κεωρίασ -ιδιαίτερα ςτο τι ζχει να πει κάκε κεωρία 
για τθν ανατροφι του παιδιοφ. 

2. Φφςθ εναντίον ανατροφισ. Μία από τισ παλαιότερεσ αντιγνωμίεσ μεταξφ των 
αναπτυξιακϊν κεωρθτικϊν είναι θ αντιγνωμία μεταξφ φφςθσ και ανατροφισ. Είναι 
θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ προϊόν κυρίωσ τθσ φφςθσ (βιολογικζσ δυνάμεισ και 
κλθρονομικζσ προδιακζςεισ) ι τθσ ανατροφισ (περιβαλλοντικζσ δυνάμεισ και 
εμπειρίεσ τθσ ηωισ); Ραρακζτω δφο αντίκετεσ απόψεισ: 

Θ κλθρονομικότθτα και όχι το περιβάλλον είναι ο κφριοσ διαμορφωτισ του 
ατόμου ... Σχεδόν όλθ θ δυςτυχία και ςχεδόν όλθ θ ευτυχία ςτον κόςμο 
οφείλονται όχι ςτο περιβάλλον ... Οι διαφορζσ μεταξφ των ανκρϊπων 
οφείλονται ςτα γενετικά κφτταρα με τα οποία γεννιοφνται *Wiggam, 
1923,ς.42+. 

Δϊςτε μου μία ντουηίνα υγιι νιπια, με καλι ςωματικι διάπλαςθ, και τον 
δικό μου κακοριςμζνο κόςμο για να τα μεγαλϊςω μζςα ς’ αυτόν και κα ςασ 
εγγυθκϊ να πάρω ζνα οποιοδιποτε ςτθν τφχθ και να το εκπαιδεφςω για να 
γίνει οποιοςδιποτε τφποσ ειδικοφ που κα μποροφςα να επιλζξω -γιατρόσ, 
δικθγόροσ, καλλιτζχνθσ, ζμποροσ, προϊςτάμενοσ και ναί, ακόμα και ηθτιάνοσ 
και κλζφτθσ, ανεξάρτθτα από τα ταλζντα του, τισ προτιμιςεισ του, τισ τάςεισ 
του, τισ δυνατότθτζσ του, τισ κλίςεισ του και τθ φυλι των προγόνων του. Δεν 
υπάρχει κλθρονομικότθτα τθσ ικανότθτασ, του ταλζντου, του 
ταμπεραμζντου, τθσ διανοθτικισ ςυγκρότθςθσ και των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
ςυμπεριφοράσ *Watson, 1925, ς.82+. 
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Φυςικά υπάρχει μία ενδιάμεςθ άποψθ -μία που επιδοκιμάηεται από τουσ 
περιςςότερουσ ςφγχρονουσ κεωρθτικοφσ τθσ ανάπτυξθσ, που πιςτεφουν ότι θ 
ςχετικι ςυνειςφορά τθσ φφςθσ και τθσ ανατροφισ εξαρτάται από τθν άποψθ τθσ 
υπό εξζταςθ ανάπτυξθσ. Ωςτόςω, αυτοί τονίηουν ότι όλεσ οι περίπλοκεσ ανκρϊπινεσ 
ιδιότθτεσ, όπωσ θ νοθμοςφνθ, το ταμπεραμζντο και θ προςωπικότθτα, είναι τα 
τελικά προϊόντα μίασ μακράσ και ςυμμετοχικισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ βιολογικϊν 
προδιακζςεων και περιβαλλοντικϊν δυνάμεων (δεσ, για παράδειγμα, Plomin, 1990). 
Ζτςι, θ ςυμβουλι τουσ ςε μασ είναι να ςκεφτόμαςτε λιγότερο για τθν αντιγνωμία 
“φφςθ εναντίον ανατροφισ” και περιςςότερο για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα 
δφο ςφνολα επιδράςεων ςυνδυάηονται ι αλλθλεπιδροφν και παράγουν 
αναπτυξιακζσ αλλαγζσ. 

3. Δραςτθριότθτα εναντίον πακθτικότθτασ. Ζνα άλλο κζμα κεωρθτικισ ςυηιτθςθσ 
είναι το κζμα δραςτθριότθτα εναντίον πακθτικότθτασ. Είναι τα παιδιά περίεργα, 
δραςτιρια πλάςματα που κατά μεγάλο μζροσ κακορίηουν με ποιο τρόπο οι 
κοινωνικοί παράγοντεσ κα τα μεταχειρίηονται; Ι μιπωσ είναι πακθτικζσ ψυχζσ 
πάνω ςτισ οποίεσ θ κοινωνία βάηει τθ ςφραγίδα τθσ; Συλλογιςτείτε τθ ςθμαςία 
αυτϊν των αντιτικζμενων απόψεων. Αν κα μποροφςε να αποδειχκεί ότι τα παιδιά 
είναι ιδιαίτερα εφπλαςτα -κεωρθτικά ςτο ζλεοσ αυτϊν που τα μεγαλϊνουν- τότε 
ίςωσ τα άτομα που κα γίνονταν λιγότερο παραγωγικά κα δικαιολογοφνταν να 
μθνφςουν τουσ επιβλζποντζσ τουσ για αδικοπραγία. Ρράγματι, ζνασ νεαρόσ άντρασ 
ςτισ Θ.Ρ.Α., πρόςφατα, χρθςιμοποίθςε αυτι τθ λογικι για να μθνφςει τουσ γονείσ 
του για κατάχρθςθ εξουςίασ . Μςωσ μπορείτε να μαντζψετε τθν υπεράςπιςθ που 
ακολοφκθςε ο δικθγόροσ των γονιϊν. Ο ςυνιγορόσ τουσ, ςίγουρα, ιςχυρίςτθκε ότι 
οι γονείσ δοκίμαςαν πολλζσ ςτρατθγικζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να μεγαλϊςουν το 
παιδί τουσ ςωςτά αλλά ότι αυτό ςε καμία από αυτζσ δεν ανταποκρίκθκε κετικά. 
Σθμαςία ζχει ότι αυτόσ ο νεαρόσ άντρασ ζπαιξε ζναν ενεργθτικό ρόλο κακορίηοντασ 
το πϊσ οι γονείσ του τον μεταχειρίςτθκαν και επομζνωσ ιταν ςε μεγάλο βακμό 
υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία τθσ ατμόςφαιρασ μζςα ςτθν οποία ανατράφθκε. 

Ροιζσ από αυτζσ τισ απόψεισ κεωρείτε τθν πιο λογικι; Σκεφκείτε το, γιατί πολφ 
ςφντομα κα ζχετε τθν ευκαιρία να εκκζςετε τισ απόψεισ ςασ ς’ αυτό και ςε άλλα 
κζματα κεωρθτικισ ςυηιτθςθσ. 

4. υνζχεια εναντίον αςυνζχειασ. Σκεφκείτει τϊρα για μία ςτιγμι τθν ζννοια τθσ 
αναπτυξιακισ αλλαγισ. Νομίηετε ότι οι μεταβολζσ που βιϊνουμε ςυμβαίνουν ςιγά-
ςιγά; Ι κα λζγατε ότι οι αλλαγζσ αυτζσ είναι μάλλον απότομεσ; 

Στθ μια πλευρά του ηθτιματοσ ςυνζχεια/αςυνζχεια είναι οι κεωρθτικοί τθσ 
ςυνζχειασ που βλζπουν τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ ωσ μία προςκετικι διαδικαςία 
που γίνεται με μικρά βιματα, χωρίσ ξαφνικζσ αλλαγζσ. Αυτοί κα μποροφςαν να 
αναπαραςτιςουν τθν πορεία τθσ αναπτυξιακισ μεταβολισ με μία ομαλι αφξουςα 
καμπφλθ όπωσ αυτι ςτο ςχιμα 2.2.Α. Αντίκετα, οι κεωρθτικοί τθσ αςυνζχειασ 
περιγράφουν το δρόμο προσ τθν ωριμότθτα ωσ μία ςειρά από απότομεσ αλλαγζσ, 
από τισ οποίεσ θ κάκε μία προάγει το παιδί ςε ζνα νζο και πικανϊσ περιςςότερο 
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προθγμζνο επίπεδο λειτουργίασ. Αυτά τα επίπεδα, ι “ςτάδια”, απεικονίηονται από 
τα οριηόντια τμιματα τθσ καμπφλθσ τθσ αςυνεχοφσ ανάπτυξθσ ςτο ςχιμα 2.2.Β. 

Μία δεφτερθ άποψθ του κζματοσ ςυνζχεια/αςυνζχεια επικεντρϊνεται ςτο αν οι 
αναπτυξιακζσ μεταβολζσ είναι από τθ φφςθ τουσ ποςοτικζσ ι ποιοτικζσ. Οι 
ποςοτικζσ μεταβολζσ είναι βακμιαίεσ μεταβολζσ. Για παράδειγμα, τα παιδιά 
ψθλϊνουν, τρζχουν λίγο γρθγορότερα κάκε χρόνο που περνά και αποκτοφν όλο και 
περιςςότερεσ γνϊςεισ για τον κόςμο που τα περιβάλλει. Αντίκετα, οι ποιοτικζσ 
μεταβολζσ είναι μεταβολζσ ςε είδοσ -μεταβολζσ που κάνουν το άτομο ριηικά 
διαφορετικό από ότι ιταν πριν. Θ μεταμόρφωςθ από γυρίνο ςε βάτραχο, είναι μία 
ποιοτικι μεταβολι. Ραρομοίωσ, μπορεί να κεωριςουμε το νιπιο που δεν ξζρει να 
μιλάει, ωσ ποιοτικά διαφορετικό από ζνα παιδί προςχολικισ θλικίασ που μιλάει 
καλά ι τον ζφθβο που είναι ςεξουαλικά ϊριμοσ ωσ ριηικά διαφορετικό από ζνα 
ςυμμακθτι του που δεν ζχει φτάςει ακόμα ςτθν εφθβεία. Οι κεωρθτικοί τθσ 
ςυνζχειασ γενικά πιςτεφουν ότι οι αναπτυξιακζσ αλλαγζσ είναι από τθ φφςθ τουσ 
βακμιαίεσ και ποςοτικζσ ταυτόχρονα, ενϊ οι κεωρθτικοί τθσ αςυνζχειασ κεωροφν 
τζτοιεσ μεταβολζσ ωσ πιο απότομεσ και ποιοτικζσ. Ρράγματι, οι κεωρθτικοί τθσ 
αςυνζχειασ είναι αυτοί που υποςτθρίηουν ότι εξελιςςόμαςτε μζςω αναπτυξιακϊν 
ςταδίων. Υποκετικά, κάκε ζνα από αυτά τα ςτάδια αντιπροςωπεφει μία ξεχωριςτι 
φάςθ μζςα ςε μία ευρφτερθ ακολουκία ανάπτυξθσ -μία περίοδοσ του κφκλου τθσ 
ηωισ που χαρακτθρίηεται από ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνολο δυνατοτιτων, κινιτρων, 
ςυμπεριφορϊν ι ςυναιςκθμάτων που υπάρχουν μαηί και διαμορφϊνουν ζνα 
πρότυπο με ςυνοχι. 

Τελικά, υπάρχει μία τρίτθ άποψθ ςτθ ςυηιτθςθ για τθ ςυνζχεια/αςυνζχεια που 
υποςτθρίηει ότι υπάρχουν ςτενοί ςφνδεςμοι μεταξφ των πρϊιμων μορφϊν 
ανάπτυξθσ και αυτϊν που επζρχονται ςε μεγαλφτερθ θλικία, ι μάλλον, οι 
μεταβολζσ που επζρχονται ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ ζχουν μικρι ςχζςθ με τθ 
μελλοντικι ζκβαςθ; Θ ςυνζχεια, με αυτι τθν ζννοια, προχποκζτει μια αίςκθςθ 
ςφνδεςθσ μεταξφ των προγενζςτερων και μεταγενζςτερων μορφϊν ανάπτυξθσ. 
Εκείνοι που επιχειρθματολογοφν εναντίον τθσ ιδζασ των ςταδίων ανάπτυξθσ μπορεί 
να δουν τζτοια ςυνάφεια ςτθ ςτακερότθτα των ιδιοτιτων μζςα ςτο χρόνο, που κα 
αποδειχκεί, για παράδειγμα, αν τα επικετικά νιπια γίνουν επικετικοί ζφθβοι ι αν 
ιδιαίτερα περίεργα νιπια αναγνωρίηονται, ωσ ενιλικοι, για τα δθμιουργικά τουσ 
χαρίςματα. Ακόμθ και ζνασ κεωρθτικόσ, που προτείνει ότι διερχόμαςτε μζςω 
ποιοτικά ξεχωριςτϊν ςταδίων, μπορεί να δει κάποια ςυνάφεια (ι ςυνζχεια) ςτθν 
ανάπτυξθ, αν οι ικανότθτεσ που χαρακτθρίηουν κάκε διαδοχικό ςτάδιο κεωροφνται 
ότι εξελίςςονται και ότι αντικακιςτοφν αυτζσ του προθγμζνου ςταδίου.  

Ακόμα υπάρχουν κεωρθτικοί που πιςτεφουν ότι πολλζσ μετζπειτα εξελίξεισ είναι 
αςυνεχείσ, ι αςφνδετεσ με τισ προγενζςτερεσ εξελίξεισ (δεσ Kagan, 1980). Θ ιδζα 
εδϊ είναι ότι ζνα νζο πρότυπο ςυμπεριφοράσ μπορεί απλά να αντικαταςτιςει ζνα 
παλιό χωρίσ να είναι εξζλιξι του, όπωσ όταν ζνα βρζφοσ που κάποτε χαμογζλαςε ςε 
αγνϊςτουσ καταλιγει να τουσ φοβάται ι όταν μία ζφθβθ που προθγουμζνωσ 
απζφευγε τα αγόρια ξαφνικά “ξετρελαίνεται” γι’ αυτά. Με αυτι τθν ζννοια, θ κζςθ 
περί αςυνζχειασ είναι ότι χαρακτθριςτικά που φανερϊνονται ςτα πρϊτα χρόνια τθσ 
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ηωισ, ςυχνά δε μεταφζρονται ςτθν ενιλικι ηωι και ότι οι άνκρωποι μπορεί να 
αλλάξουν με απρόβλεπτουσ τρόπουσ. 

Συνοψίηοντασ, θ ςυηιτθςθ για τισ αναπτυξιακζσ ςυνζχειεσ και αςυνζχειεσ, είναι 
πολφ περίπλοκθ. Υπάρχει το ηιτθμα αν θ αναπτυξιακι αλλαγι είναι βακμιαία ι 
απότομθ, το ηιτθμα αν είναι ποιοτικι ι ποςοτικι, και το ηιτθμα αν είναι ι όχι 
ςυνδεδεμζνθ με προγενζςτερεσ αναπτφξεισ. Οι κεωρθτικοί δεν αποδζχονται πάντα 
τθν άποψθ τθσ ςυνζχειασ ι τθσ αςυνζχειασ ςε όλα αυτά τα ηθτιματα, αλλά ςυχνά 
κλίνουν κυρίωσ ςτθ μία ι τθν άλλθ κατεφκυνςθ. 

5. Ζνα μονοπάτι ι πολλά; Τελικά, οι κεωρθτικοί ςυχνά διαφωνοφν για τθν ζκταςθ 
ςτθν οποία οι αναπτυξιακζσ μεταβολζσ είναι γενικζσ (κοινζσ για τον κακζνα) ι 
προςωπικζσ (διαφορετικζσ από άτομο ςε άτομο). Οι κεωρθτικοί των ςταδίων γενικά 
υποκζτουν ότι τα ςτάδια που πρότειναν εφαρμόηονται ςε όλουσ τουσ 
φυςιολογικοφσ ανκρϊπουσ και είναι επομζνωσ γενικισ χριςεωσ. Για παράδειγμα, 
όλοι οι φυςιολογικοί άνκρωποι αρχίηουν να χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ςτουσ 
πρϊτουσ 11-14 μινεσ τθσ ηωισ τουσ, υφίςτανται γνωςτικζσ αλλαγζσ που τουσ 
προετοιμάηουν για το ςχολείο από τα 5 μζχρι και τα 7 τουσ χρόνια, φκάνουν ςτθ 
ςεξουαλικι ωριμότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ προεφθβικισ θλικίασ ι ςτθν περίοδο 
τθσ εφθβείασ, και κα εμφανίςουν κάποια ςθμάδια γιρανςθσ (για παράδειγμα, 
ρυτίδεσ, μία κατάπτωςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςωματικζσ ικανότθτεσ) όταν κα είναι 
μεςιλικεσ. Ζτςι, υπό αυτιν τθν προοπτικι, όλοι ακολουκοφμε παρόμοιουσ δρόμουσ 
ανάπτυξθσ. Πμωσ, άλλοι κεωρθτικοί ιςχυρίηονται ότι οι μεταβολζσ ανάπτυξθσ 
ποικίλουν πολφ περιςςότερο από αυτό. Τονίηουν ότι τα πρότυπα ανάπτυξθσ μπορεί 
να διαφζρουν δραματικά από πολιτιςμό ςε πολιτιςμό, από οικογζνεια ςε 
οικογζνεια, ακόμα και μεταξφ μελϊν τθσ ίδιασ οικογζνειασ. Ζτςι το μινυμά τουσ 
είναι ότι θ ανάπτυξθ μπορεί να προχωριςει (και προχωρεί) ςε πολλζσ κατευκφνςεισ 
και είναι πολφ λιγότερο γενικι από ότι κα μασ ζκαναν να πιςτζψουμε οι κεωρθτικοί 
των ςταδίων. 

Αυτζσ είναι λοιπόν, οι κυριότερεσ αντιγνωμίεσ για τθν ανάπτυξθ που οι 
διαφορετικζσ κεωρίεσ κακορίηουν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Μςωσ κα κζλατε να 
διευκρινίςετε τθ δικι ςασ κζςθ ςτα ηθτιματα αυτά ςυμπλθρϊνοντασ το ςφντομο 
ερωτθματολόγιο ςτο Πλαίςιο 2-1. Στο τζλοσ του κεφαλαίου υπάρχει ζνα πλαίςιο 
που δείχνει πϊσ οι μεγάλοι κεωρθτικοί τθσ ανάπτυξθσ κα απαντοφςαν ς’αυτζσ τισ 
ερωτιςεισ, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να ςυγκρίνετε τισ υποκζςεισ τουσ για τθν 
ανκρϊπινθ ανάπτυξθ με τισ δικζσ ςασ. Τϊρα ασ ξεκινιςουμε τθν επιςκόπθςθ των 
κεωριϊν, αρχίηοντασ από τθν ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ του Φρόυντ. 

Α. Θ ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΑΠΟΨΘ 

Κα ιταν δφςκολο να ςκεφτοφμε ζνα κεωρθτικό ο οποίοσ είχε μεγαλφτερθ επίδραςθ 
ςτθ Δυτικι Σκζψθ από τον Σίγκμουντ Φρόυντ, το Βιεννζηο γιατρό ο οποίοσ ζηθςε 
από το 1856 ζωσ το 1939. Αυτόσ ο επαναςτάτθσ ςτοχαςτισ προκάλεςε τισ 
επικρατοφςεσ αντιλιψεισ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ προτείνοντασ ότι 
κακοδθγοφμαςτε από κίνθτρα και ςυγκροφςεισ που εμείσ αγνοοφμε τελείωσ και ότι 
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οι προςωπικότθτζσ μασ διαμορφϊνονται από τισ πρϊτεσ εμπειρίεσ τθσ ηωισ μασ. Σε 
αυτό το μζροσ του κεφαλαίου κα εξετάςουμε πρϊτα τθν εκπλθκτικι ψυχαναλυτικι 
άποψθ του Φρόυντ πάνω ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ και κατόπιν κα ςυγκρίνουμε τθ 
κεωρία του Φρόυντ με αυτιν του πιο γνωςτοφ διαδόχου του, του Ζρικ Ζρικςον. 

Θ ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΦΡΟΫΝΣ. 

Κεντρικι αντίλθψθ τθσ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ του Φρόυντ είναι ότι τα ανκρϊπινα 
όντα ζχουν πανίςχυρεσ βιολογικζσ παρορμιςεισ που πρζπει να ικανοποιθκοφν. Τι 
είδουσ παρορμιςεισ; Ανεπικφμθτεσ! Ο Φρόυντ (1923/1974) ζβλεπε ζνα νεογζννθτο 
ςαν “ζνα καηάνι που βράηει” -ζνα κλθρονομικά εγωιςτικό πλάςμα το οποίο ανθλεϊσ 
"κακοδθγείται" από δφο ειδϊν ζνςτικτα τα οποία ονόμαςε Ζρωσ και Θάνατοσ. Ο 
Ζρωσ, ι το ζνςτικτο τθσ ηωισ, προάγει τθν επιβίωςθ με το να κατευκφνει τισ 
δραςτθριότθτεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ηωισ όπωσ είναι θ αναπνοι, θ τροφι, το ςεξ 
και θ πραγματοποίθςθ όλων των ςωματικϊν αναγκϊν. Σε αντίκεςθ, ο Κάνατοσ -το 
ζνςτικτο του κανάτου- είναι οι καταςτροφικζσ δυνάμεισ που εμφανίηονται ςε όλα 
τα ανκρϊπινα όντα, οι οποίεσ είναι πικανό να εκφραςτοφν μζςα από ςυμπεριφορζσ 
όπωσ αυτζσ του εμπρθςμοφ, των καυγάδων, τθσ ςαδιςτικισ επικετικότθτασ, των 
δολοφονιϊν και ακόμα του μαηοχιςμοφ. 

Ο Φρόυντ επίςθσ τόνιςε ότι ςυχνά οι άνκρωποι αγνοοφν τελείωσ ότι αυτά τα 
βιολογικά ζνςτικτα είναι οι δυνάμεισ που βρίςκονται πίςω από τισ ςυμπεριφορζσ 
τουσ. Μια ζφθβθ, για παράδειγμα, μπορεί να μθ ςυνειδθτοποιιςει ότι θ 
αφοςοίωςι τθσ ςτθν αεροβικι γυμναςτικι τθσ Τηζθν Φόντα είναι ζνασ τρόποσ για 
να διοχετεφςει τισ ιςχυρζσ ςεξουαλικζσ ι επικετικζσ ορμζσ τθσ ςε ζνα δρόμο 
κοινωνικά αποδεκτό. Κακϊσ ο Φρόυντ ανζπτυξε τθ ψυχαναλυτικι του κεραπεία, 
ζφκαςε να ςτθρίηεται ςε μεκόδουσ όπωσ θ φπνωςθ, ο ελεφκεροσ ςυνειρμόσ και θ 
ανάλυςθ των ονείρων, γιατί του ζδιναν ενδείξεισ για τα αςυνείδθτα κίνθτρα των 
αςκενϊν. Τα όνειρα, για παράδειγμα, κεωρικθκε ότι αποκαλφπτουν τισ 
πραγματικζσ μασ επικυμίεσ -ανεμπόδιςτεσ από τισ κοινωνικζσ απαγορεφςεισ που 
καταπιζηουν αυτά τα κίνθτρα όταν είμαςτε ξφπνιοι. Αναλφοντασ τα υποςυνείδθτα 
κίνθτρα των αςκενϊν και τα γεγονότα που προκάλεςαν τθν καταπίεςθ αυτϊν των 
κινιτρων, ο Φρόυντ ςυμπζρανε ότι θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ είναι μία διαδικαςία 
ςυγκροφςεων: ωσ βιολογικά όντα ζχουμε βαςικζσ ανάγκεσ που πρζπει να 
εξυπθρετθκοφν, ωςτόςω θ κοινωνία υπαγορεφει ότι πολλζσ από αυτζσ τισ ορμζσ 
είναι ανεπικφμθτεσ και πρζπει να τισ ςυγκρατιςουμε ι να τισ ελζγξουμε. Σφμφωνα 
με τον Φρόχντ, αυτζσ οι βιοκοινωνικζσ (ι ενςτικτϊδεισ) διαμάχεισ εμφανίηονται 
κάποιεσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ παιδικισ θλικίασ και παίηουν κυρίαρχο ρόλο 
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και του χαρακτιρα. 

Σα τρία ςυςτατικά τθσ προςωπικότθτασ: Προεγϊ, Εγϊ και Τπερεγϊ. 

Ο Φρόυντ το 1933 ιςχυρίςτθκε ότι κάκε άτομο ζχει μία ςτακερι ποςότθτα ψυχικισ 
ενζργειασ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ικανοποιεί τα ζνςτικτα. Κακϊσ ζνα 
παιδί αναπτφςςεται, αυτι θ ψυχικι ενζργεια διαιρείται τελικά ςε τρία ςυςτατικά 
τθσ προςωπικότθτασ: το προεγϊ, το εγϊ και το υπερεγϊ. 
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Σο προεγϊ: Ο νομοκζτθσ τθσ προςωπικότθτασ. Κατά τθ γζννθςθ, θ προ-
ςωπικότθτα είναι ολόκλθρθ προεγϊ. Θ αποκλειςτικι λειτουργία του προεγϊ είναι 
να υπθρετεί τα ζνςτικτα αναηθτϊντασ αντικείμενα που κα τα ικανοποιιςουν. 

 Ζχετε ποτζ ακοφςει ζνα πειναςμζνο μωρό να κλαίει μζχρισ ότου κάποιοσ ζρκει με 
το φαγθτό του; Ζνασ φροχδικόσ κα ζλεγε ότι το κλάμα του μωροφ και οι ταραγμζνεσ 
κινιςεισ των μελϊν του ενεργοποιοφνται από το ζνςτικτο τθσ πείνασ. Ρικανϊσ το 
προεγϊ να κατευκφνει αυτζσ τισ ενζργειεσ ωσ ζνα μζςο να προςελκφςει τθ μθτζρα ι 
ζναν άλλο ενιλικα και ςυνεπϊσ να παράγει το αντικείμενο (φαγθτό -ι, 
κυριολεκτικά, το ςτικοσ τθσ μθτζρασ) που μειϊνει τθν πείνα. 

Σο προεγϊ: οι ενςτινκτϊδεισ ανάγκεσ τθσ προςωπικότθτασ. Σφμφωνα με τον 
Φρόυντ, το προεγϊ υπακοφει ςτθν αρχι τθσ ευχαρίςτθςθσ αναηθτϊντασ άμεςθ 
ικανοποίθςθ για τισ ενςτικτϊδεισ ανάγκεσ. Αυτι θ αυκόρμθτθ ςκζψθ (που καλείται 
επίςθσ “βαςικι λειτουργία του ςκζπτεςκαι”) είναι μάλλον εξωπραγματικι όμωσ, 
διότι το προεγϊ κα επενδφςει ψυχικι ενζργεια ςε οποιοδιποτε αντικείμενο που 
φαίνεται ότι κα ικανοποιιςει τα ζνςτικτα, άςχετα από το αν μπορεί. Αν δεν είχαμε 
ποτζ προοδεφςει πζρα από αυτόν τον αρχικό τφπο ςκζψθσ, μπορεί να τρϊγαμε με 
χαρά κζρινα φροφτα για να ικανοποιιςουμε τθν πείνα μασ, να απλϊναμε το χζρι 
μασ για να πάρουμε ζνα άδειο μπουκάλι γκαηόηα όταν κα είμαςταν διψαςμζνοι, ι 
να κατευκφναμε τθ ςεξουαλικι μασ ενζργεια ςε πικάντικα περιοδικά και 
πλθκωρικζσ ερωτικζσ κοφκλεσ. Μπορείτε να δείτε το πρόβλθμα: κα περνοφςαμε 
δφςκολεσ ϊρεσ ικανοποιϊντασ τισ ανάγκεσ μασ ςτθριηόμενοι ςτο παράλογό μασ 
προεγϊ. Ο Φρόυντ πίςτευε ότι αυτζσ ακριβϊσ οι δυςκολίεσ οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ 
του δεφτερου ςυςτατικοφ τθσ προςωπικότθτασ -του εγϊ. 

Σο εγϊ: θ εκτελεςτικι εξουςία τθσ προςωπικότθτασ: Σφμφωνα με τον Φρόυντ 
(1933) το εγϊ εφανίηεται όταν θ ψυχικι ενζργεια διοχετεφεται από το προεγϊ για 
να ενεργοποιιςει ςθμαντικζσ διανοθτικζσ λειτουργίεσ όπωσ θ αντίλθψθ, θ μάκθςθ, 
ο λογικόσ τρόποσ ςκζψθσ. Ο ςτόχοσ του λογικοφ εγϊ είναι να υπθρετιςει τθν αρχι 
τθσ πραγματικότθτασ -δθλαδι να βρει ρεαλιςτικοφσ τρόπουσ να ικανοποιιςει τα 
ζνςτικτα. Τθν ίδια ςτιγμι το εγϊ πρζπει να επενδφςει ζνα μζροσ τθσ ψυχικισ του 
ενζργειασ για να εμποδίηει τισ παράλογεσ παρορμιςεισ του προεγϊ. 

 Ο Φρόυντ τόνιςε ότι το εγϊ είναι ταυτόχρονα υπθρζτθσ και κφριοσ του προεγϊ. Θ 
κυριαρχία του εγϊ αντανακλάται από τθν ικανότθτά του να κακυςτερεί τθν 
ικανοποίθςθ ζωσ ότου εξυπθρετθκεί θ πραγματικότθτα. Αλλά το εγϊ εξακολουκεί 
να υπθρετεί το προεγϊ όπωσ ζνασ ανϊτεροσ υπάλλθλοσ υπθρετεί τουσ 
υφιςταμζνουσ του, ηυγίηοντασ μερικοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ δράςθσ και 
επιλζγοντασ ζνα ςχζδιο που κα ικανοποιιςει καλφτερα τισ βαςικζσ ανάγκεσ του 
προεγϊ. 

Σο υπερεγϊ: ο δικαςτικόσ κλάδοσ τθσ προςωπικότθτασ. Το τρίτο ςυςτατικό τθσ 
φροχδικισ προςωπικότθτασ είναι το υπερεγϊ -το εςωτερικευμζνο μζτρο θκικισ 
του ανκρϊπου. Το υπερεγϊ αναπτφςςεται από το εγϊ και παςχίηει για τθν 
τελειότθτα παρά για τθν ευχαρίςτθςθ ι για τθν πραγματικότθτα (Φρόυντ 1933). 



 

 

 
Θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτσξη 

11 

Μορφοποιείται ςταδιακά κακϊσ τα παιδιά 3-5 χρονϊν εςωτερικεφουν (κάνουν 
δικζσ τουσ) τισ θκικζσ αξίεσ και τουσ κανόνεσ των γονζων τουσ. Μόλισ το υπερεγϊ 
εμφανιςτεί, τα παιδιά δε χρειάηονται ζναν ενιλικα να τουσ πει ότι είναι καλά ι 
κακά, είναι τϊρα γνϊςτεσ των παραβάςεϊν τουσ και κα αιςκανκοφν ενοχι ι 
ντροπι για τθν ανικικθ ςυμπεριφορά τουσ. Ζτςι το υπερεγϊ είναι πραγματικά ζνασ 
εςωτερικόσ λογοκριτισ. Επιμζνει να βρίςκει το εγϊ κοινωνικά αποδεκτζσ διεξόδουσ 
για τισ ανεπικφμθτεσ παρορμιςεισ του προεγϊ. 

Ρροφανϊσ αυτά τα τρία ςυςτατικά τθσ προςωπικότθτασ δε ςυμφωνοφν απολφτωσ 
μεταξφ τουσ και θ ςφγκρουςθ είναι αναπόφευκτθ. Στθν ϊριμθ, υγιι προςωπικότθτα 
λειτουργεί μία δυναμικι ιςορροπία: το προεγϊ μεταβιβάηει βαςικζσ ανάγκεσ, το 
εγϊ εμποδίηει το παρορμθτικό προεγϊ τόςο ϊςτε να βρει ρεαλιςτικζσ μεκόδουσ 
ικανοποίθςθσ αυτϊν των αναγκϊν και το υπερεγϊ αποφαςίηει αν οι ςτρατθγικζσ 
επίλυςθσ προβλθμάτων του εγϊ είναι θκικά αποδεκτζσ. Το εγϊ είναι κακαρά “ςτθ 
μζςθ”, πρζπει να υπθρετιςει δφο ςκλθροφσ κυρίουσ βρίςκοντασ μία ιςορροπία 
μεταξφ των αντικζτων απαιτιςεων του προεγϊ και του υπερεγϊ, ενϊ 
προςαρμόηεται ςτθν πραγματικότθτα του εξωτερικοφ κόςμου. 

Σφμφωνα με τον Φροχντ (1940/1964), τα ψυχολογικά προβλιματα, ςυχνά ανα-
κφπτουν όταν θ ςτακερι ποςότθτα ψυχικισ ενζργειασ που ζνασ άνκρωποσ ζχει 
είναι άνιςα κατανεμθμζνθ ανάμεςα ςτο προεγϊ, το εγϊ και το υπερεγϊ. Για 
παράδειγμα, ο κοινωνικά αςκενισ που ςυνικωσ ψεφδεται και εξαπατά για να 
πετφχει τουσ ςκοποφσ του μπορεί να ζχει ζνα πολφ δυνατό προεγϊ, ζνα κανονικό 
εγϊ και ζνα πολφ αδφνατο υπερεγϊ, οπότε δεν ζχει μάκει ποτζ να ςζβεται τα 
δικαιϊματα των άλλων. Αντικζτωσ, μία γυναίκα που ζχει παραλφςει από το άγχοσ 
ςτθ ςκζψθ ότι κα κάνει ςεξ με τον ςφντροφό τθσ μπορεί να κυριαρχείται από ζνα 
πολφ ιςχυρό υπερεγϊ. Χρθςιμοποιϊντασ κλινικζσ μεκόδουσ για να αναλυκοφν οι 
ιςορροπίεσ (και οι ανιςορροπίεσ) ανάμεςα ςτα τρία ςυςτατικά τθσ προςωπικότθτασ, 
ο Φρόυντ πίςτευε ότι κα μποροφςε να ερμθνεφςει πολλζσ ατομικζσ διαφορζσ ςτθν 
ανάπτυξθ και τισ αρχικζσ αιτίεσ πολλϊν ψυχολογικϊν διαταραχϊν. 

ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΣΘ ΨΤΧΟΕΞΟΤΑΛΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

Ο Φρόυντ κεωροφςε το ςεξουαλικό ζνςτικτο ωσ το πιο ςθμαντικό από τα ηωτικά 
ζνςτικτα, γιατί ςυχνά ανακάλυπτε ότι οι πνευματικζσ διαταραχζσ των αςκενϊν του 
περιςτρζφονταν γφρω από ςεξουαλικζσ αντικζςεισ μεταξφ ενςτικτωδϊν τάςεων και 
θκικοκοινωνικϊν απαιτιςεων τθσ παιδικισ θλικίασ τισ οποίεσ είχαν καταπνίξει, 
δθλαδι, τισ είχαν απωκιςει ςτο υποςυνείδθτο. Σζξ ςτθν παιδικι θλικία! Βζβαια θ 
ιδζα τθσ παιδικισ ςεξουαλικότθτασ ιταν από τισ πιο αμφιλεγόμενεσ ιδζεσ του 
Freud. Ωςτόςο, θ χριςθ του όρου ςζξ απ’ αυτόν αναφζρεται ςε πολφ περιςςότερα 
από μια ανάγκθ για ςυνουςία. Ρολλζσ απλζσ ςωματικζσ λειτουργίεσ που οι 
περιςςότεροι από εμάσ κα κεωροφςαν μάλλον μθ ςεξουαλικζσ κεωροφνταν από τον 
Freud ωσ "ερωτικζσ" δραςτθριότθτεσ. 

Μολονότι το ςεξουαλικό ζνςτικτο είναι ενδεχομζνωσ ζμφυτο, ο Freud (1940/1964) 
πίςτευε ότι ο χαρακτιρασ του αλλάηει κατά τθ διάρκεια του χρόνου, κατά προςταγι 
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τθσ βιολογικισ ωρίμανςθσ. Κακϊσ το ςεξουαλικό ζνςτικτο ωριμάηει, θ ενζργειά του, 
θ libido, ςταδιακά μετατοπίηεται από ζνα μζροσ του ςϊματοσ ςε άλλο και το παιδί 
ειςζρχεται ςε ζνα νζο ςτάδιο ψυχοςεξουαλικισ ανάπτυξθσ. Ο Freud αποκαλοφςε 
αυτά τα ςτάδια “ψυχοςεξουαλικά” για να υπογραμμίςει τθν άποψι του ότι θ 
ωρίμανςθ του ςεξουαλικοφ ενςτίκτου αφινει ςαφι ίχνθ ςτον αναπτυςςόμενο 
χαρακτιρα (δθλαδι ςτο μυαλό ι τθν προςωπικότθτα). 

Σο ςτοματικό ςτάδιο (από τθ γζννθςθ μζχρι ενόσ ζτουσ). Στον Freud ζκανε μεγάλθ 
εντφπωςθ το γεγονόσ ότι τα βρζφθ περνοφν πολφ από τον πρϊτο χρόνο τθσ ηωισ 
τουσ φτφνοντασ, μαςϊντασ, βυηαίνοντασ και δαγκϊνοντασ αντικείμενα και κατζλθξε 
ςτο ςυμπζραςμα ότι το ςεξουαλικό ζνςτικτο αναηθτά ευχαρίςτθςθ μζςω του 
ςτόματοσ κατά τθ διάρκεια αυτοφ του ςτοματικοφ ςταδίου. Κεωροφςε το τάιςμα 
ωσ μια ιδιαίτερα πλοφςια πθγι ςτοματικισ ικανοποίθςθσ και ο Freud ςυνζχιςε να 
υποςτθρίηει ότι θ μετζπειτα ψυχολογικι ανάπτυξθ του παιδιοφ μποροφςε να 
επθρεαςτεί πολφ από τισ μεκόδουσ ταϊςματοσ τθσ μθτζρασ. Για παράδειγμα, ζνα 
κοριτςάκι-βρζφοσ που αποκόπθκε πολφ νωρίσ από το γάλα τθσ μάνασ του ι 
ταϊηονταν με αυςτθρό πρόγραμμα, κα ςτεροφνταν τθ “ςτοματικι ικανοποίθςθ” και 
πικανόν αργότερα να γινόταν μια γυναίκα που διψάει για ςτενι επαφι και είναι 
υπερεξαρτθμζνθ από τον ςφηυγό τθσ. Σθμειϊςτε εδϊ τθ ςθμαςία των παραπάνω: ο 
Freud λζει ότι οι πρϊιμεσ εμπειρίεσ μποροφν να ζχουν μία μακροπρόκεςμθ 
ςυνζπεια ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. Στο Πλαίςιο 2-2 κα δοφμε γιατί ο 
Freud πίςτευε ότι τα πρϊιμα τραφματα και οι ψυχικζσ ςυγκροφςεισ είναι πικανόν να 
βγοφν ςτθν επιφάνεια ςτθν ενιλικθ προςωπικότθτα. 

Σο πρωκτικό ςτάδιο (1-3 ζτθ). Κακϊσ οι μυϊνεσ του ςφιγκτιρα ωριμάηουν από το 
δεφτερο χρόνο τθσ ηωισ, τα βρζφθ αποκτοφν τθν ικανότθτα να κατακρατοφν ι να 
αποβάλλουν κόπρανα κατά βοφλθςθ. Πχι μόνο θ θκελθμζνθ αφόδευςθ γίνεται θ 
πρωταρχικι μζκοδοσ ικανοποίθςθσ του ςεξουαλικοφ ενςτίκτου κατά τθ διάρκεια 
του πρωκτικοφ ςταδίου, αλλά τα βρζφθ πρζπει να υπομείνουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
εξάςκθςθσ ςτθν τουαλζτασ. Για πρϊτθ φορά, εξωτερικοί παράγοντεσ παρεμβαίνουν 
τακτικά ςτισ ενςτικτϊδεισ ορμζσ του παιδιοφ επιμζνοντασ να αναςτείλλει τθν 
παρόρμθςι του να αφοδεφςει (ι να ουριςει) μζχρι να φτάςει ςτον κακοριςμζνο 
τόπο. Ο Freud πίςτευε ότι το ςυναιςκθματικό κλίμα που οι γονείσ δθμιουργοφν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ ςτθν τουαλζτα κα μποροφςε να αφιςει μόνιμα 
ςθμάδια ςτθν προςωπικότθτα. Για παράδειγμα, υποςτιριξε ο Freud ότι τα παιδιά 
που τιμωροφνται ςκλθρά για τα “ατυχιματά” τουσ είναι πικανόν να γίνουν 
αγχϊδεισ ενιλικεσ με αναςτολζσ και μπορεί να είναι άνκρωποι ακατάςτατοι ι 
ςπάταλοι. 

Σο φαλλικό ςτάδιο (3-6 ετϊν). Ερχόμαςτε τϊρα ςε μια πλευρά τθσ φροχδικισ 
κεωρίασ που αποδείχτθκε ότι είναι πολφ αμφιλεγόμενθ. Θ άποψθ του Freud ιταν 
ότι τα παιδιά των 3-4 χρονϊν ζχουν ωριμάςει τόςο που τα γεννθτικά τουσ όργανα 
να γίνουν μια ενδιαφζρουςα και ευαίςκθτθ περιοχι του ςϊματοσ. Θ libido ρζει ςε 
αυτι τθν περιοχι κακϊσ τα παιδιά αντλοφν ευχαρίςτθςθ χαιδεφοντασ τα γεννθτικά 
τουσ όργανα. Τι είναι τόςο αμφιλεγόμενο; Σφμφωνα με τον Freud όλα τα παιδιά ςε 
αυτιν τθν θλικία αναπτφςςουν μια ιςχυρι αιμομικτικι επικυμία για τον γονζα του 
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άλλου φφλου. Αποκαλοφςε αυτι τθν περίοδο φαλλικό ςτάδιο γιατί πίςτευε ότι ο 
φαλλόσ παίηει ζνα ςθμαντικά ςπουδαίο ρόλο ςτθν ψυχοςεξουαλικι ανάπτυξθ τόςο 
των αγοριϊν όςο και των κοριτςιϊν. 

Ασ εξετάςουμε αυτό το ςτάδιο για τα αγόρια. Σφμφωνα με τον Freud, τα αγόρια των 
3-4 χρόνων αναπτφςςουν ζναν ζντονο ςεξουαλικό πόκο για τθ μθτζρα τουσ. 
Ταυτόχρονα ηθλεφουν: αν μποροφςαν να κάνουν το δικό τουσ κα εξολόκρευαν τον 
κφριο αντίπαλό τουσ για μθτρικι ςτοργι, τον πατζρα τουσ. Ο Freud αποκαλοφςε 
αυτι τθν κατάςταςθ οιδιπόδειο ςφμπλεγμα, από τον κρυλικό Οιδίποδα, βαςιλιά 
των Κθβϊν, ο οποίοσ άκελά του ςκότωςε τον πατζρα του και παντρεφτθκε τθ 
μθτζρα του. 

Τϊρα, τα αγόρια τθσ προςχολικισ θλικίασ δεν είναι τόςο ιςχυρά όςο ο βαςιλιάσ 
Οιδίποδασ και αντιμετωπίηουν βζβαιθ ιττα ςτθν αναηιτθςι τουσ να κερδίςουν τθ 
ςεξουαλικι εφνοια τθσ μθτζρασ τουσ. Στθν πραγματικότθτα, ο Freud υποδεικνφει ότι 
ζνασ ηθλιάρθσ νεαρόσ γιόσ κα ζχει πολλζσ ςυγκροφςεισ με τον πατζρα-αντίηθλό του 
και τελικά κα φοβάται ότι ο πατζρασ του ίςωσ τον ευνουχίςει λόγω τθσ 
ανταγωνιςτικισ του ςυμπεριφοράσ. Πταν αυτι θ αγωνία του ευνουχιςμοφ γίνει 
αρκετά ζντονθ, το αγόρι (αν θ ανάπτυξι είναι φυςιολογικι) κα ξεπεράςει τότε το 
Οιδιπόδειο ςφμπλεγμά του με το να απωκιςει τθν αιμομικτικι επικυμία του για τθ 
μθτζρα και να ταυτιςτεί με τον πατζρα του. Αυτι θ ταφτιςθ με τον ειςβολζα μειϊνει 
τισ πικανότθτεσ ευνουχιςμοφ, εφόςον το αγόρι δεν είναι πλζον αντίπαλοσ. Κα 
προςπακείςει να μιμθκεί τον πατζρα του, ενςωματϊνοντασ όλεσ τισ ςτάςεισ, τα 
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και τισ ςυμπεριφορζσ του πατζρα του. Με το να 
ενεργεί ζτςι, ο γιόσ είναι πικανόν να υιοκετιςει μια ςαφι προτίμθςθ για το αντρικό 
ςεξουαλικό ρόλο και να γίνει “αρςενικό” ψυχολογικά. Θ ταφτιςθ με τον ειςβολζα κα 
είναι επίςθσ το επιςτζγαςμα ςτο υπερεγϊ του αγοριοφ, κακϊσ κα απωκιςει δφο 
από τα πιο απαγορευμζνα κίνθτρα (κίνθτρα-ταμποφ) -τθν αιμομιξία και τον φόνο- 
και κα εςωτερικεφςει τουσ θκικοφσ κανόνεσ του αντιπάλου του, τον οποίο φοβάται 
και ςζβεται. Εν ςυντομία, το αγόρι ζχει γίνει ζνασ νεαρόσ με καλι ςυμπεριφορά -ο 
“μικρόσ άντρασ” του μπαμπά.  

Και ςχετικά με τα κορίτςια; Ο Freud διατείνεται ότι πριν από τθν θλικία των 3-4 
χρόνων, τα κορίτςια προτιμοφν τθ μθτζρα τουσ από τον πατζρα τουσ. Πμωσ μόλισ το 
κορίτςι ανακαλφψει ότι ςτερείται πζουσ, μζμφεται τθν πιο ςτενι τθσ ςυντροφιά, τθ 
μθτζρα τθσ, για αυτι τθν κατάςταςθ "ευνουχιςμοφ". Αυτι θ τραυματικι 
ανακάλυψθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μεταφορά ςτοργισ από τθ μάνα ςτον πατζρα. Ο 
Freud πίςτευε ότι ζνα κορίτςι αυτισ τθσ θλικίασ ηθλεφει τον πατζρα τθσ επειδι ζχει 
πζοσ και ότι κα τον επιλζξει ωσ ςεξουαλικό αντικείμενο με τθν ελπίδα ότι κα 
μοιραςτεί μαηί τθσ το πολφτιμο όργανο που αυτι ςτερείται (ο Freud κεωροφςε ότι 
το πραγματικά βακφτερο κίνθτρο του κοριτςιοφ ιταν να γεννιςει το παιδί του 
πατζρα τθσ, ζνα γεγονόσ που κα αντιςτάκμιηε τθν ζλλειψθ πζουσ, ειδικά αν το παιδί 
ιταν αγόρι). 

Το κθλυκό “Οιδιπόδειο Σφμπλεγμα” (γνωςτό ωσ ςφμπλεγμα τθσ Θλζκτρασ) φζρει 
μερικζσ εμφανείσ ομοιότθτεσ με αυτό του ανδρικοφ. Τα παιδιά του κάκε φφλου 
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εκτιμοφν τον αντρικό φαλλό. Τα κορίτςια ελπίηουν να αποκτιςουν ζνα και τα 
αγόρια ελπίηουν να διατθριςουν τον δικό τουσ. Επιπλζον, τόςο τα αγόρια όςο και 
τα κορίτςια αντιλαμβάνονται τον γονζα του ίδιου φφλου ωσ τον κφριο αντίπαλό 
τουσ για τθ ςτοργι του άλλου γονζα. Ωςτόςο, ο Freud δεν ιταν αρχικά ςίγουροσ για 
το πϊσ ακριβϊσ (ι γιατί) τα κορίτςια ξεπζραςαν το ςφμπλεγμα τθσ Θλζκτρασ. Τα 
αγόρια φοβοφνται τον ευνουχιςμό και αυτόσ ο ζντονοσ φόβοσ τα αναγκάηει να 
παραιτοφνται από το Οιδιπόδειο ςφμπλεγμά τουσ με το να ταυτίηονται με τον 
πατζρα τουσ. Πμωσ τι φοβοφνται τα κορίτςια; Εξάλλου, υποκετικά πιςτεφουν ότι 
ζχουν ιδθ ευνουχιςτεί και αποδίδουν αυτι τθν κτθνϊδθ ενζργεια ςτθ μθτζρα τουσ. 
Σφμφωνα με τον τρόπο ςκζψθσ του Freud δεν ζχουν πλζον λόγο να φοβοφνται τθ 
μθτζρα. 

Γιατί τότε υποχωρεί το ςφνδρομο τθσ Θλζκτρασ; Ο Freud (1924-1961) τελικά 
αποφάςιςε ότι ίςωσ απλά να εξαςκενεί κακϊσ το κορίτςι αντιμετωπίηει τθν 
πραγματικότθτα και αναγνωρίηει τθν αδυναμία να κατζχει τον πατζρα τθσ. Ωςτόςο, 
υποςτιριξε ότι τα κορίτςια κα αναπτφξουν αςκενζςτερα υπερεγϊ από ότι τα 
αγόρια, επειδι το ξεπζραςμα του ςυνδρόμου τθσ Θλζκτρασ δεν βαςίηεται ςε ζνα 
φόβο αντιποίνων (αγωνία ευνουχιςμοφ), ο οποίοσ κα τισ εξανάγκαηε να 
εςωτερικεφςουν τουσ θκικοφσ κανόνεσ τθσ μθτζρασ τουσ (ι του πατζρα τουσ). 

Θ λανκάνουςα περίοδοσ (θλικία 6-12). Στθν θλικία μεταξφ 6 και 12 χρόνων τα 
ςεξουαλικά ζνςτικτα του παιδιοφ είναι ςχετικά ιςυχα. Οι ςεξουαλικζσ ςυγκροφςεισ 
του φαλλικοφ ςταδίου ζχουν απωκθκεί και όλθ θ διακζςιμθ libido διοχετεφεται ςε 
κάποια κοινωνικά αποδεκτι δραςτθριότθτα (όπωσ θ ςχολικι εργαςία ι το ηωθρό 
παιχνίδι) που καταναλϊνει τθν περιςςότερθ από τθ φυςικι και ψυχικι ενζργεια του 
παιδιοφ. Θ λανκάνουςα περίοδοσ ςυνεχίηεται μζχρι τθν εφθβεία, όταν το παιδί 
ξαφνικά υφίςταται ζναν αρικμό βιολογικϊν αλλαγϊν που ςθμαδεφουν το ξεκίνθμα 
του τελικοφ ψυχοςεξουαλικοφ ςταδίου του Freud. 

Σο γενετιςιο ςτάδιο (θλικία άνω των 12). Με τθν ορμθτικι εκδιλωςθ τθσ εφθβείασ 
ζρχεται θ ωρίμανςθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ, ζνασ κατακλυςμόσ του 
ςϊματοσ από ςεξουαλικζσ ορμόνεσ και ςφμφωνα με τον Freud μια 
επανενεργοποίθςθ τθσ γενετίςιασ ηϊνθσ ωσ μιασ περιοχισ αιςκθςιακισ θδονισ. Ο 
βακφτεροσ ςκοπόσ του ςεξουαλικοφ ενςτίκτου τϊρα γίνεται θ βιολογικι 
αναπαραγωγι μζςω τθσ ςεξουαλικισ επαφισ. Ωςτόςο, οι ζφθβοι αντιμετωπίηουν 
ςυγκροφςεισ ςτο να μάκουν πωσ να κατευκφνουν αυτζσ τισ νζεσ ςεξουαλικζσ ορμζσ 
με κοινωνικά αποδεκτοφσ τρόπουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ και τθσ πρϊιμθσ 
ενθλικίωςθσ, θ libido επενδφεται ςε δραςτθριότθτεσ, όπωσ είναι θ δθμιουργία 
φιλικϊν ςχζςεων, θ προετοιμαςία για καριζρα, το φλζρτ και θ ςφναψθ γάμου - 
δραςτθριότθτεσ που προετοιμάηουν το άτομο να ικανοποιιςει ςταδιακά το ϊριμο 
ςεξουαλικό ζνςτικτο αποκτϊντασ παιδιά. Εδϊ, ςτο γενετίςιο ςτάδιο, είναι που ο 
Freud πίςτευε ότι οι άνκρωποι παραμζνουν για το υπόλοιπο τθσ ηωισ τουσ. 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΣΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΦΡΟΫΝΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΘ  
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Ρόςο αλθκοφανείσ νομίηετε ότι είναι οι κεωρίεσ του Freud; Νομίηετε ότι όλοι 
παραςυρόμαςτε από ςεξουαλικά και επικετικά ζνςτικτα; Είναι δυνατόν να ζχουμε 
ςτθν πραγματικότθτα υποςτεί το ςφμπλεγμα του Οιδίποδα ι τθσ Θλζκτρασ και απλά 
να ζχουμε απωκιςει αυτό το τραυματικό γεγονόσ; Θ μιπωσ ο Freud παραςφρκθκε 
με το ςζξ; Είναι δυνατό αυτζσ οι ςεξουαλικζσ ςυγκροφςεισ που κεωροφςε τόςο 
ςθμαντικζσ να ιταν μόνο αντανακλάςεισ του ςεξουαλικά καταπιεςμζνου 
Βικτωριανοφ πολιτιςμοφ ςτον οποίο ζηθςαν αυτόσ και οι γονείσ του; 

Λίγοι ςφγχρονοι επιςτιμονεσ τθσ ανάπτυξθσ αποδζχονται τθ κεωρία του Freud 
ςυνολικά. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν πολλζσ ενδείξεισ ότι οι ςτοματικζσ και 
πρωκτικζσ ςυγκροφςεισ τθσ παιδικισ θλικίασ προδικάηουν τθν μετζπειτα 
προςωπικότθτα κάποιου. Οφτε υπάρχει λόγοσ να πιςτεφει κανείσ ότι τα 
περιςςότερα παιδιά υφίςτανται το ςφμπλεγμα του Οιδίποδα ι τθσ Θλζκτρασ. Για να 
υποςτοφν αυτζσ τισ ςυγκροφςεισ, τα παιδιά από 3 ωσ 6 ετϊν κα ζπρεπε να 
αναγνωρίηουν τισ ανατομικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα φφλα και υπάρχουν λίγεσ 
ενδείξεισ ότι το κάνουν. Στθν πραγματικότθτα, ο Αλαν Κάτςερ (1955) ανακάλυψε ότι 
θ πλειοψθφία των παιδιϊν 4 ωσ 5 ετϊν δεν μποροφν να ςυναρμολογιςουν μια 
κοφκλα ζτςι ϊςτε τα γεννθτικά τθσ όργανα να ταιριάηουν με άλλα μζρθ του 
ςϊματόσ τθσ. Ακόμθ και τα εξάχρονα ςυχνά ζκαναν λάκθ, ζνωναν π.χ. ζναν κάτω 
κορμό που περιείχε ζνα πζοσ ςε ζνα πάνω κορμό με ςτικθ. Εμφανϊσ, αυτά τα 
παιδιά τθσ “θλικίασ του Οιδιπόδειου ςυμπλζγματοσ” είχαν μπερδζψει ι αγνοοφςαν 
τισ φυλετικζσ διαφορζσ ςτθ γενετικι ανατομία (βλ. επίςθσ Bem, 1989) και φαίνεται 
εξαιρετικά απίκανο το ενδεχόμενο να ζχουν δοκιμάςει το άγχοσ του ευνουχιςμοφ ι 
το φκόνο του πζουσ. 

Αλλά δεν μποροφμε να απορρίψουμε όλεσ τισ ιδζεσ του Freud απλά επειδι μερικζσ 
από αυτζσ ίςωσ μασ ξενίηουν λίγο. Ρράγματι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τουσ 
οποίουσ ο Freud κα παραμείνει πάντα μια ςθμαντικι μορφι ςτθν ιςτορία των 
επιςτθμϊν τθσ ςυμπεριφοράσ. Μςωσ θ μεγαλφτερθ ςυμβολι του Freud ιταν θ ζννοια 
τθσ δραςτθριοποίθςθσ του αςυνείδθτου. Πταν εμφανίςτθκε θ ψυχολογία ςτα μζςα 
του 19ου αι. οι ερευνθτζσ αςχολοφνταν με τθν κατανόθςθ μεμονωμζνων πλευρϊν 
τθσ ςυνειδθτισ εμπειρίασ, όπωσ οι αιςκθτιριεσ διαδικαςίεσ και οι ψευδαιςκιςεισ. 
Θταν ο Freud που πρϊτοσ τόνιςε ότι αυτοί οι επιςτιμονεσ μελετοφςαν τθν κορυφι 
του παγόβουνου όταν αυτόσ διακιρυττε ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
ψυχικϊν εμπειριϊν βρίςκεται κάτω από το επίπεδο τθσ ςυνειδθτισ επίγνωςθσ. 
Επίςθσ ςτον Freud αξίηει ςθμαντικι αναγνϊριςθ για το γεγονόσ ότι εςτίαςε τθν 
προςοχι του ςτθ ςθμαςία τθσ πρϊιμθσ εμπειρίασ για τθν μετζπειτα ανάπτυξθ. Οι 
διαμάχεσ ςυνεχίηονται ςχετικά με το πόςο ακριβϊσ κακοριςτικζσ είναι οι πρϊιμεσ 
εμπειρίεσ, αλλά λίγοι επιςτιμονεσ τθσ ανάπτυξθσ αμφιςβθτοφν ςιμερα ότι μερικζσ 
πρϊιμεσ εμπειρίεσ μποροφν να ζχουν διαρκι αποτελζςματα. Τελικά, κα 
μποροφςαμε να ευχαριςτιςουμε τον Freud για το ότι μελζτθςε τθ ςυναιςκθματικι 
πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ -τουσ ζρωτεσ, τουσ φόβουσ, τισ αγωνίεσ και 
άλλα ιςχυρά ςυναιςκιματα που παίηουν ςθμαντικοφσ ρόλουσ ςτθ ηωι μασ, κακϊσ 
επίςθσ και τουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ που χρθςιμοποιοφμε για να αντιμετωπίηουμε 
τισ ςυναιςκθματικζσ ςυγκροφςεισ. Δυςτυχϊσ, αυτζσ τισ πλευρζσ τθσ ηωισ ςυχνά τισ 
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παρζβλεπαν οι επιςτιμονεσ τθσ ανάπτυξθσ, οι οποίοι επικεντρϊνονταν ςε 
παρατθριςιμεσ ςυμπεριφορζσ ι ςε λογικζσ διαδικαςίεσ ςκζψθσ.  

Συνοψίηοντασ, ο Freud ιταν αλθκινά ζνασ μεγάλοσ πρωτοπόροσ, ο οποίοσ τόλμθςε 
να διαπλεφςει ςε ςκοτεινά, ανεξερεφνθτα νερά τα οποία οι προκάτοχοί του οφτε 
καν είχαν ςκεφτεί να εξερευνιςουν. Στθν πορεία, άλλαξε τισ αντιλιψεισ μασ για το 
ανκρϊπινο είδοσ.  

Θ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ERIKSON ΓΙΑ ΣΘΝ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

Κακϊσ ο Freud διαβαηόταν ευρφτατα, προςζλκυςε πολλοφσ οπαδοφσ. Ωςτόςο, οι 
μακθτζσ του Freud δεν ςυμφωνοφςαν πάντα με τον δάςκαλό τουσ και τελικά 
άρχιςαν να τροποποιοφν κάποιεσ από τισ ιδζεσ του Freud και ζγιναν ςθμαντικοί 
κεωρθτικοί αυτοί οι ίδιοι. Ανάμεςα ςτουσ πιο γνωςτοφσ από αυτοφσ τουσ νεο-
φροχδικοφσ μακθτζσ είναι ο EriK Erikson. 

υγκρίνοντασ τον Freud με τον Erikson  

O Erikson (1963,1982) δζχεται πολλζσ από τισ ιδζεσ του Freud. Συμφωνεί ότι οι 
άνκρωποι γεννιοφνται με ζναν αρικμό βαςικϊν ενςτίκτων και ότι θ προςωπικότθτα 
αποτελείται από “προεγϊ”, “εγϊ” και “υπερεγϊ”. Επίςθσ δζχεται ότι θ ανάπτυξθ 
γίνεται ςε ςτάδια και ότι το παιδί πρζπει να ξεπεράςει επιτυχϊσ κάποια κρίςθ ι 
ςφγκρουςθ ςε κάκε ςτάδιο οφτωσ ϊςτε να προετοιμαςτεί για τισ κρίςεισ που κα 
εμφανιςτοφν αργότερα ςτθ ηωι. 

Ωςτόςο, ο Erikson είναι αλθκινά ζνασ ανακεωρθτισ, γιατί θ κεωρία του διαφζρει 
από αυτι του Freud ςε διάφορεσ ςθμαντικζσ ειδικζσ απόψεισ. Κατ' αρχιν, ο Erikson 
(1963) τονίηει ότι τα παιδιά είναι ενεργθτικοί, προςαρμοςτικοί εξερευνθτζσ που 
επιηθτοφν να ελζγχουν το περιβάλλον τουσ και όχι πακθτικά πλάςματα που είναι 
δοφλοι των βιολογικϊν τουσ ορμϊν και διαπλάκονται από τουσ γονείσ τουσ. Εχει 
επίςθσ χαρακτθριςτεί ωσ “ψυχολόγοσ του εγϊ” επειδι πιςτεφει ότι πρζπει πρϊτα 
κανείσ να καταλάβει τθν κοινωνικι πραγματικότθτα (μια λειτουργία του εγϊ) οφτωσ 
ϊςτε να προςαρμοςτεί επιτυχϊσ και να επιδείξει ζνα φυςιολογικό πρότυπο 
προςωπικισ ανάπτυξθσ. Ετςι, αντίκετα με τον Freud, ο οποίοσ είχε τθν αίςκθςθ ότι 
οι πιο ενδιαφζρουςεσ πλευρζσ τθσ ςυμπεριφοράσ ανακόπτονται από ςυγκροφςεισ 
ανάμεςα ςτο προεγϊ και το υπερεγϊ, ο Erikson δζχεται ότι τα ανκρϊπινα όντα 
είναι βαςικά λογικά πλάςματα των οποίων οι ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και οι 
ενζργειεσ ελζγχονται ςε μεγάλο βακμό από το εγϊ. 

Αλλθ μια ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτον Εrikson και τον Freud είναι ότι ο Erikson 
δίνει πολφ λιγότερθ ζμφαςθ ςτισ ςεξουαλικζσ ορμζσ και πολφ περιςςότερθ ζμφαςθ 
ςτισ κοινωνικζσ επιδράςεισ από ότι ζδινε ςε αυτζσ ο Freud. Εμφανϊσ, ο τρόποσ 
ςκζψθσ του Erikson διαμορφϊκθκε από τισ προςωπικζσ του ποικίλεσ εμπειρίεσ. 
Γεννικθκε ςτθ Δανία, μεγάλωςε ςτθ Γερμανία και πζραςε ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 
εφθβείασ του περιπλανϊμενοσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Αφοφ ζλαβε τθν 
επαγγελματικι του εκπαίδευςθ, ο Erikson ιρκε ςτισ ΘΡΑ, όπου μελζτθςε φοιτθτζσ 
κολλεγίου, μάχιμουσ ςτρατιϊτεσ, εργάτεσ των πολιτικϊν δικαιωμάτων ςτο Νότο και 
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Αμερικανοφσ Λνδιάνουσ. Δεν προξενεί κακόλου ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι, ζχοντασ 
παρατθριςει πολλζσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθν ανάπτυξθ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ 
διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ο Erikson κα ζδινε ζμφαςθ ςε κοινωνικζσ και 
πολιτιςτικζσ πλευρζσ τθσ ανάπτυξθσ με δικι του κεωρία. Συνοψίηοντασ, θ 
προςζγγιςθ του Erikson είναι ςτ' αλικεια περιςςότερο μια νζα κεωρία 
ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ παρά επαναδιατφπωςθ τθσ ψυχοςεξουαλικισ άποψθσ 
του Freud. 

Οι οκτϊ κρίςεισ τθσ ηωισ.  

Ο Erikson πιςτεφει ότι τα ανκρϊπινα όντα αντιμετωπίηουν οκτϊ κφριεσ κρίςεισ, ι 
διαμάχεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Κάκε ςφγκρουςθ ζχει το δικό τθσ χρόνο 
εμφάνιςθσ, όπωσ υπαγορεφεται τόςο από τθ βιολογικι ωρίμανςθ όςο και από τισ 
κοινωνικζσ απαιτιςεισ που οι αναπτυςόμενοι άνκρωποι υφίςτανται ςε 
ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθσ ηωισ τουσ. Ο πίνακασ 2-1 εν ςυντομία περιγράφει 
κακεμιά από τισ οκτϊ κρίςεισ (ι ψυχοκοινωνικά ςτάδια) του Erikson και καταγράφει 
το φρουδικό ψυχοςεξουαλικό ςτάδιο ςτο οποίο αυτι αντιςτοιχεί. Σθμειϊςτε ότι τα 
ςτάδια ανάπτυξθσ του Erikson δεν τελειϊνουν ςτθν εφθβεία ι τθν πρϊιμθ 
ενθλικίωςθ, όπωσ αυτά του Freud. Ο Erikson κεωρεί τα προβλιματα των εφιβων 
και των νεαρϊν ενθλίκων ωσ πολφ διαφορετικά από αυτά που αντιμετωπίηουν οι 
γονείσ που μεγαλϊνουν παιδιά ι οι θλικιωμζνοι που πρζπει να παλζψουν με το 
φάςμα τθσ ςυνταξιοδότθςθσ, μια αίςκθςθ αχρθςτίασ, και το κάνατο. Οι 
περιςςότεροι ςφγχρονοι επιςτιμονεσ τθσ ανάπτυξθσ κα ςυμφωνοφςαν 
οπωςδιποτε. 

Μια ανάλυςθ του πρϊτου ψυχοκοινωνικοφ ςταδίου - κεμελιϊδθσ εμπιςτοςφνθ 
κατά δυςπιςτίασ- κα βοθκοφςε ςτθ διευκρίνθςθ του τρόπου ςκζψθσ του Erikson. 
Κυμθκείτε ότι ο Freud ζδινε ζμφαςθ ςτισ ςτοματικζσ δραςτθριότθτεσ του βρζφουσ 
κατά τθν διάρκεια του πρϊτου χρόνου ηωισ και πίςτευε ότι οι μζκοδοι ςίτιςθσ τθσ 
μθτζρασ κα μποροφςαν να ζχουν μια διαρκι επίδραςθ ςτθν προςωπικότατα του 
παιδιοφ τθσ. Ο Erikson ςυμφωνεί. Ωςτόςο, ςυνεχίηει να υποςτθρίηει ότι αυτό που 
είναι το πιο ςθμαντικό ςτθ μετζπειτα εξζλιξθ ενόσ βρζφουσ δεν είναι μόνο οι 
μζκοδοι ςίτιςθσ του ατόμου που το φροντίηει, αλλά, μάλλον, θ ςυνολικι του 
ανταπόκριςθ ςτο βρζφοσ και τισ ανάγκεσ του. Για να αναπτφξουν μια βαςικι 
αίςκθςθ εμπιςτοςφνθσ, τα βρζφθ πρζπει να μποροφν να υπολογίηουν ςτα αρχικά 
πρόςωπα που τα φροντίηουν ότι κα τουσ δϊςουν φαγθτό, κα τα ανακουφίςουν από 
ταλαιπωρία, κάρκουν όταν κα τουσ γνζψουν, κα χαμογελάςουν όταν κα τουσ 
χαμογελάςουν και ότι κα επιδείξουν ηεςταςιά και ςτοργι. Ενϊ αν οι πιο κοντινοί 
άνκρωποι ςυχνά παραμελλοφν, απορρίπτουν ι δεν ανταποκρίνονται τακτικά ςε ζνα 
βρζφοσ, αυτό το βρζφοσ κα μάκει ζνα πολφ απλό μάκθμα: ότι δεν μπορείσ να 
εμπιςτευτείσ τουσ άλλουσ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ παρζχει τθ βάςθ για μιά υγιι αντιμετϊπιςθ τθσ 
δεφτερθσ μεγάλθσ κρίςθσ τθσ ηωισ, θ ςφγκρουςθ τθσ αυτονομίασ κατά τθσ ντροπισ 
και τθσ αμφιβολίασ. Τα βρζφθ που ζχουν μάκει να εμπιςτεφονται τουσ άλλουσ 
ανκρϊπουσ είναι πικανό να αιςκάνονται επαρκϊσ ςίγουρα για να μεταδίδουν τισ 
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επικυμίεσ τουσ και να επιβάλλουν τθ βοφλθςι τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ 
αυτισ, για παράδειγμα, τα μωρά που μόλισ άρχιςαν να περπατοφν μποροφν να 
διακθρφςςουν δυνατά τθν επικυμία τουσ για αυτονομία με το να αντιςτζκονται 
ςτθν εκπαίδευςθ τθσ τουαλζτασ και με το να προτιμοφν από όλεσ τισ λζξεισ, τρείσ: 
“όχι”, ”εμζνα” και “δικό μου”. Ωςτόςο, ζνα νιπιο, το οποίο δεν εμπιςτεφεται τουσ 
άλλουσ, μπορεί να ςτερείται τζτοιασ αυτοπεποίκθςθσ ϊςτε να είναι διεκδικθτικό ωσ 
δίχρονο. Ωσ αποτζλεςμα, μπορεί να αποτφχει να γίνει αυτόνομο και μπορεί να 
δοκιμάςει ντροπι και αμφιςβιτθςθ. Ενα ι δφο χρόνια αργότερα, αυτό το γεμάτο 
ντροπι και αυτοαμφιςβιτθςθ νεαρό άτομο μπορεί να δυςκολεφεται να επινοεί και 
να επιδιϊκει “τολμθρά ςχζδια” κατά τθν διάρκεια τθσ προςχολικισ κρίςθσ τθσ 
πρωτοβουλίασ κατά τθσ ενοχισ και μπορεί αντίκετα να ζχει πολλζσ αναςτολζσ να 
ανζβει ςτο ψθλότερο ςκαλί ςτθν παιδικι χαρά ι να δοκιμάςει το Nintendo. Ετςι ο 
Erikson προτείνει ότι μια επιτυχισ επίλυςθ κάκε κρίςθσ τθσ ηωισ προετοιμάηει το 
άτομο για τθν επόμενθ ψυχοκοινωνικι ςφγκρουςθ. Εν αντικζςει, ζνα άτομο που 
αποτυγχάνει να ξεπεράςει μια ι περιςςότερεσ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ τθσ ηωισ 
είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι κα αντιμετωπίςει προβλιματα ςτο μζλλον. 

Μολονότι ο Erikson πιςτεφει ότι οι κρίςεισ τθσ παιδικισ θλικίασ κζτουν τθ βάςθ για 
τθ ηωι μασ ωσ ενθλίκων, κεωρεί τα ανκρϊπινα όντα λογικά, προςαρμόςιμα 
πλάςματα που παλεφουν μζχρι το τζλοσ ςτθν προςπάκειά τουσ να αντιμετωπίςουν 
επιτυχϊσ το κοινωνικό τουσ περιβάλλον. Ο ιρωασ του βιβλίου του Καρόλου Ντίκενσ 
“A Christmas Carol” (Χριςτουγεννιάτικεσ Λςτορίεσ), Ebenezer Scrooge, απεικονίηει 
δεόντωσ τον εγωκεντρικό, "αδρανι" ενιλικα - αυτόν που αποτυγχάνει ςτθν ζβδομθ 
κατά τον Ericson κρίςθ τθσ ηωισ (και που ζχει αποτφχει ςτο να κακιερϊςει επίςθσ 
ζνα αίςκθμα οικειότθτασ). Μςωσ να κυμάςτε ότι ο γζρο-Σκροφτη ιταν τόςο 
απορροφθμζνοσ ςτα ενδιαφζροντά του (να κάνει λεφτά), ϊςτε αγνοοφςε εντελϊσ 
τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ του νεαροφ αποκθκαρίου του, Bob Cratchit. Ωςτόςο, θ 
ιςτορία του Σκροφτη είχε ευτυχιςμζνο τζλοσ. Στο τζλοσ τθσ ιςτορίασ είχε αποκτιςει 
ζνα αίςκθμα οικειότθτασ και γενναιοδωρίασ, το οποίο του διζφευγε παλιότερα και 
ιταν ζτοιμοσ τϊρα να αντιμετωπίςει τθν τελικι κρίςθ ηωισ χωρίσ αίςκθμα 
απελπιςίασ. Μια απίκανθ μεταςτροφι; Οχι απαραίτθτα! Ο Erikson είναι αρκετά 
αιςιόδοξοσ. Υποςτθρίηει ότι “είναι λίγα αυτά που δεν μποροφν να κεραπευκοφν 
αργότερα, είναι πολλά (ικανά να βλάψουν) αυτά που μποροφν να αποτραποφν 
εξολοκλιρου”, (1950, ςελ. 104). 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΣΘ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ERIKSON ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΘ ΣΘ 

Ρολλοί άνκρωποι προτιμοφν τθ κεωρία του Erikson από αυτι του Freud επειδι 
απλϊσ αρνοφνται να πιςτζψουν ότι τα ανκρϊπινα όντα κυριαρχοφνται από 
ςεξουαλικά ζνςτικτα. Ζνασ αναλυτισ, όπωσ ο Erikson, που τονίηει τθ λογικι, 
προςαρμοςτικι μασ φφςθ, είναι πολφ πιο εφκολο να γίνει αποδεκτόσ. Επιπρόςκετα, 
ο Erikson δίνει ζμφαςθ ςε πολλζσ από τισ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ και τα 
προςωπικά διλιμματα που οι άνκρωποι ίςωσ κυμοφνται, που διαρκϊσ βιϊνουν, 
που μποροφν εφκολα να προβλζπουν, ι μποροφν να βλζπουν ότι επθρεάηουν τουσ 
ανκρϊπουσ που γνωρίηουν. 
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Ο Erikson όντωσ φαίνεται ότι ζχει περιγράψει πολλά από τα κεντρικά ηθτιματα τθσ 
ηωισ ςτα οκτϊ ψυχοκοινωνικά του ςτάδια. Ρράγματι, κα δοφμε ακριβϊσ πόςο 
ενκαρρυντικζσ υπιρξαν οι ιδζεσ του κακϊσ κα ςυηθτοφμε τζτοια κζματα, όπωσ θ 
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των βρεφϊν (κεφ.11), θ ανάπτυξθ τθσ αντίλθψθσ του 
εαυτοφ μασ ςτθν παιδικι θλικία και θ κρίςθ ταυτότθτασ που αντιμετωπίηουν οι 
ζφθβοι (κεφ. 12) και θ επιρροι των φίλων και των ςυμπαικτϊν ςτθν κοινωνικι 
ανάπτυξθ (κεφ. 16) (δεσ επίςθσ Sigelman & Shaffer, 1991, για μια ςυηιτθςθ των 
ςυνειςφορϊν του Erikson ςτο πεδίο τθσ ανάπτυξθσ των ενθλίκων). Από τθν άλλθ 
πλευρά, θ κεωρία του Erikson μπορεί να επικρικεί ότι είναι αςαφισ ςχετικά με τισ 
αιτίεσ τθσ ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ. Τι είδουσ εμπειρίεσ πρζπει να 
αντιμετωπίςουν οι άνκρωποι και να ξεπεράςουν επιτυχϊσ ποικίλεσ ψυχοκοινωνικζσ 
ςυγκροφςεισ; Ρϊσ ακριβϊσ θ ζκβαςθ ενόσ ψυχοκοινωνικοφ ςταδίου επθρεάηει τθν 
προςωπικότθτα ςε ζνα μεταγενζςτερο ςτάδιο; Δυςτυχϊσ, ο Erikson δεν είναι πολφ 
ςαφισ πάνω ςε αυτά τα ςθμαντικά ηθτιματα. Ετςι θ κεωρία του είναι πραγματικά 
μια περιγραφικι κεϊρθςθ τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ του 
ανκρϊπου, θ οποία δεν επεξθγεί επαρκϊσ πϊσ ι γιατί αυτι θ ανάπτυξθ λαμβάνει 
χϊρα. 

Θ ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ ΘΜΕΡΑ 

Αν και οι ψυχαναλυτικζσ κεωρίεσ ςυνεχίηουν να επθρεάηουν τθ μελζτθ τθσ 
ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, μόνο μια μικρι μειονότθτα ςφγχρονων επιςτθμόνων τθσ 
ανάπτυξθσ προςκολλϊνται ζντονα ςε αυτζσ τισ ιδζεσ. Ζνασ λόγοσ για τον οποίο 
πολλοί ερευνθτζσ ζχουν εγκαταλείψει τθν ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ (ειδικότερα τθ 
κεωρία του Freud) είναι γιατί οι προτάςεισ τθσ είναι δφςκολο να επαλθκευτοφν ι να 
επιβεβαιωκοφν. Ασ υποκζςουμε, για παράδειγμα, ότι κζλουμε να εξετάςουμε τθ 
βαςικι φροχδικι υπόκεςθ ότι θ “υγιισ” προςωπικότθτα είναι αυτι ςτθν οποία θ 
φυςικι ενζργεια κατανζμεται εξίςου ανάμεςα ςτο “προεγϊ”, το “εγϊ” και το 
“υπερεγϊ”. Ρϊσ κα μποροφςαμε να το κάνουμε; Υπάρχουν αντικειμενικά τζςτ τα 
οποία κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε για να επιλζξουμε “νοθτικά υγιι” 
υποκείμενα, αλλά δεν ζχουμε κάποιο όργανο που να μετράει τθν φυςικι ενζργεια ι 
τισ ςχετικζσ δυνάμεισ του “προεγϊ”, του “εγϊ” και του “υπερεγϊ”. Το κζμα είναι ότι 
πολλοί ψυχαναλυτικοί ιςχυριςμοί δεν μποροφν να εξεταςκοφν από καμία άλλθ 
μζκοδο εκτόσ από τθ ςυνζντευξθ ι τθν κλινικι προςζγγιςθ και δυςτυχϊσ αυτζσ οι 
τεχνικζσ είναι χρονοβόρεσ, πολυδάπανεσ και ανικουν ςτισ λιγότερο αντικειμενικζσ 
μεκόδουσ από αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μελζτθ τθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν. 

Φυςικά, ο κφριοσ λόγοσ για τον οποίο τόςοι πολλοί επιςτιμονεσ τθσ ανάπτυξθσ 
ζχουν εγκαταλείψει τθν ψυχαναλυτικι προοπτικι είναι ότι άλλεσ κεωρίεσ φαίνονται 
πιο ςυναρπαςτικζσ. Μια κεωρία τθν οποία πολλοί προτιμοφν είναι θ μακθςιακι 
προςζγγιςθ, ςτθν οποία ςτρεφόμαςτε τϊρα. 

Θ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΘΘ (ΤΜΠΕΡΙΦOΡΙΜΟ) 

Ο John B. Watson, ιταν ριηοςπαςτικόσ για τθν εποχι του. Ιταν αυτόσ που 
υποςτιριξε πρϊτοσ, ότι μποροφςε να πάρει δϊδεκα υγιι νεογζννθτα και να τα 
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εκπαιδεφςει να γίνουν ότι κα επζλεγε αυτόσ, -γιατροί, δικθγόροι, ηθτιάνοι κ.ο.κ. - 
ανεξάρτθτα από το υπόβακρό τουσ, ι, τθν γενεαλογία τουσ. Αυτι θ διλωςθ και 
μόνο, ιταν αρκετι για να ξεςθκϊςει διαμαρτυρίεσ. Ο Watson το 1913, πίςτευε 
επίςθσ ότι οι ψυχολόγοι του καιροφ του ανάλωναν το χρόνο τουσ μελετϊντασ 
υποκειμενικά, “διανοθτικζσ” ζννοιεσ, όπωσ θ αίςκθςθ, θ κζλθςθ και τα αςυνείδθτα 
κίνθτρα ςυμπεριφοράσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ υποςτιριξε ότι τα υποκειμενικά, μθ 
παρατθριςιμα φαινόμενα καλφτερα να αφινονται ςτθ φιλοςοφία, γιατί ςίγουρα 
δεν ζχουν κζςθ ςτθν επιςτιμθ τθσ ψυχολογίασ. Θ άποψθ του Watson ιταν ότι θ 
πλειοψθφία τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, δεν κα ζπαιρναν ποτζ ςτα ςοβαρά τθν 
ψυχολογία, εκτόσ κι αν οι ψυχολόγοι, άρχιηαν να μελετοφν αυτό που ιταν ςε κζςθ 
να δοφν: φανερζσ αντιδράςεισ ςυμπεριφοράσ. 

Ο ΤΜΠΕΡΙΦOΡΙΜΟ ΣΟΤ WATSON 

Μια βάςθ ςυλλογιςμοφ του ςυμπεριφoριςμοφ του Watson είναι ότι το μυαλό ενόσ 
νεογζννθτου είναι άγραφο χαρτί (tabula rasa) και ότι οι μακθςιακοί ςυςχετιςμοί 
μεταξφ ερεκιςμάτων και αντιδράςεων, είναι τα δομικά ςτοιχεία τθσ ανκρϊπινθσ 
εξζλιξθσ. Σφμφωνα με τον Watson, θ ανάπτυξθ δεν προχωρεί μζςα από μια ςειρά 
διαφορετικϊν ςταδίων, αλλά είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία που ςθμαδεφεται από 
τθ ςταδιακι απόκτθςθ νζων και πιο εκλεπτυςμζνων προτφπων ςυμπεριφοράσ, ι 
ςυνθκειϊν. Ο Watson πίςτευε ότι μόνο τα πιο απλά ανκρϊπινα ανακλαςτικά, (για 
παράδειγμα ο κθλαςμόσ), είναι ζμφυτα και ότι όλα τα άλλα ςθμαντικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ςυμπεριφοράσ, μακαίνονται. 

Για να αποδείξει πόςο εφπλαςτα είναι τα παιδιά, ο Watson αποφάςιςε να 
αποδείξει, ότι οι νθπιακζσ φοβίεσ και άλλεσ ςυγκινθςιακζσ αντιδράςεισ, είναι 
επίκτθτεσ μάλλον, παρά ζμφυτεσ. Σε μια επίδειξθ για παράδειγμα, που ζγινε το 
1920, ο Watson και θ Rosalie Raynor, παρουςίαςαν ζνα ιμερο άςπρο ποντίκι, ςε 
ζνα νιπιο που ονομαηόταν Albert. Οι αρχικζσ αντιδράςεισ του Albert, ιταν κετικζσ. 
Ρλθςίαςε το ποντίκι και ζπαιξε μαηί του, πράγμα που είχε κάνει προθγουμζνωσ με 
ζνα ςκφλο και με ζνα κουνζλι. Μετά άρχιςε θ προςπάκεια πρόκλθςθσ αντίδραςθσ 
φόβου. Κάκε φορά που ο Albert πλθςίαηε το ποντίκι, ο Watson πλθςίαηε κρυφά από 
πίςω του και χτυποφςε μια ατςάλινθ ράβδο με ζνα ςφυρί. Συςχζτιςε τελικά ο 
μικρόσ Albert το μικρό ποντίκι με τον δυνατό κόρυβο και άρχιςε να φοβάται τον 
μαλλιαρό ςυμπαίκτθ; Ρράγματι αυτό ζκανε, αποδεικνφοντασ ζτςι ςτθν πράξθ, ότι το 
αίςκθμα του φόβου, μακαίνεται εφκολα. 

Θ πεποίκεςθ του Watson ότι τα παιδιά διαμορφϊνονται από το περιβάλλον τουσ, 
ζδωςε ζνα αυςτθρό μινυμα ςτουσ γονείσ: αυτοί είναι κυρίωσ υπεφκυνοι για το πϊσ 
κα εξελιχκοφν τα παιδιά τουσ. Το 1928 ο Watson προειδοποίθςε τουσ γονείσ να 
αρχίηουν τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςισ τουσ και να 
ςταματιςουν τα χαϊδολογιματα και τα μωρουδίςματα, αν κζλουν τα παιδιά τουσ 
να αποκτιςουν καλζσ ςυνικειεσ. Να φερόςαςτε ς' αυτά, είπε, 

... ςαν να ιταν νεαροί ενιλικεσ ... Να ςυμπεριφζρεςτε πάντα αντικειμενικά 
και αυςτθρά με ευγζνεια. Μθν τα αγκαλιάηετε και μθν τα φιλάτε ποτζ, ποτζ 
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μθν τα αφινετε να κάκονται ςτα γόνατά ςασ ... Δϊςτε τουσ το χζρι ςασ το 
πρωί. Χαϊδζψτε τα φιλικά ςτο κεφάλι, αν ζκαναν μια εξαιρετικά καλι 
δουλειά ςε μια δφςκολθ εργαςία ... Σε μια βδομάδα, κα ανακαλφψετε πόςο 
εφκολο είναι να είςτε τελείωσ αντικειμενικοί ... *και ταυτόχρονα+ ευγενικοί. Κι 
ακόμθ κα ντραπιτε τελείωσ για το ςαχλό ςυναιςκθματικό τρόπο, με τον 
οποίο αντιμετωπίηατε *το παιδί ςασ+ (1928, ςς. 81 - 82). 

Οι ςυμπεριφoριςτζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 είναι πιο μετριοπακείσ ςτισ απόψεισ 
τουσ. Αναγνωρίηουν ότι θ κλθρονομικότθτα και θ ωρίμανςθ, παίηουν ςθμαντικοφσ 
ρόλουσ ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ και ότι καμιά ποςότθτα προτροπισ ι 
εμπλουτιςμοφ του περιβάλλοντοσ δεν κα μποροφςε ποτζ να μεταμορφϊςει ζνα 
ςοβαρά διανοθτικά κακυςτερθμζνο άτομο ςε νομικό ι χειροφργο εγκεφάλων. Εν 
τοφτοισ, αυτοί οι ςφγχρονοι κεωρθτικοί τθσ μάκθςθσ πιςτεφουν ότι οι βιολογικοί 
παράγοντεσ απλϊσ κζτουν όρια ςτο τι είναι ικανά να μάκουν τα παιδιά. Και μζχρι 
ςιμερα, οι κεωρθτικοί που πρεςβεφουν τθν μακθςιακι άποψθ, νιϊκουν ότι οι πιο 
ςθμαντικζσ εκφάνςεισ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ - εκείνεσ οι ςυνικειεσ και τα 
προςόντα που μασ κάνουν μοναδικοφσ - επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό από τθ 
μάκθςθ. 

Θ ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΘ ΜΑΘHΘ ΣΟΤ SKINNER (ΡΙΗΟΠΑΣΙΚΟ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΙΜΟ) 

Από τθν εποχι του Watson και μετά, πολλζσ επίςθμεσ κεωρίεσ παρουςιάςτθκαν, με 
ςτόχο να εξθγιςουν πϊσ μακαίνουμε από τισ κοινωνικζσ μασ εμπειρίεσ και 
διαμορφϊνουμε τισ ςυνικειεσ που ο Watson είδε ςαν "τοφβλα ςτο οικοδόμθμα τθσ 
ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ". Μςωσ εκείνοσ ο κεωρθτικόσ που επζκτεινε περιςςότερο 
από κάκε άλλο τθ ςυμπεριφoριςτικι προςζγγιςθ, τθσ οποίασ πρωτοπόροσ υπιρξε ο 
Watson είναι ο B. F. Skinner του Ρανεπιςτθμίου του Harvard. 

Κατά τθν ζρευνά του με ηϊα το 1953, ο Skinner αντιλιφκθκε μια πολφ ςθμαντικι 
μορφι μάκθςθσ, θ οποία πίςτευε ότι αποτελεί τθ βάςθ για τισ περιςςότερεσ από τισ 
ςυνικειεσ που διαμορφϊνουν οι οργανιςμοί. Ρολφ απλά, ο Skinner ειςθγείται ότι, 
τόςο τα ηϊα όςο και οι άνκρωποι, κα επαναλάβουν αντιδράςεισ που οδθγοφν ςε 
επικυμθτά αποτελζςματα και κα απωκιςουν αντιδράςεισ που προκαλοφν 
δυςάρεςτα ι μθ επικθμθτά αποτελζςματα. Ζτςι, ζνασ ποντικόσ που πιζηει ζνα 
μοχλό και λαμβάνει μια νόςτιμθ τροφι είναι πικανό να επαναλάβει τθ 
ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ. Στθ γλϊςςα τθσ κεωρίασ του Skinner, θ ελεφκερθ αντίδραςθ 
του να πιζηει ο ποντικόσ τον μοχλό για να πάρει τθν τροφι καλείται εγχείρθμα και θ 
τροφι που δυναμϊνει αυτι τθν αντίδραςθ (κάνοντάσ τθν πιο πικανι ςτο μζλλον) 
ονομάηεται ενιςχυτισ. Αν όμωσ ο ποντικόσ, όταν πιζςει το ςίδερο πάκει ζνα ιςχυρό 
θλεκτροςόκ, κα είναι λιγότερο πικανό να επαναλάβει αυτό το εγχείρθμα. Τα 
γεγονότα που απωκοφν αντιδράςεισ ι μειϊνουν τθν πικανότθτα τθσ επανάλθψθσ 
τουσ καλοφνται τιμωρίεσ. 

Το 1953 ο Skinner απζρριψε κακαρά τθν ιδζα ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ κακοδθγείται από βιολογικζσ ορμζσ, ι άλλα εςωτερικά 
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κίνθτρα. Αντίκετα, ιςχυρίηεται ότι θ πλειοψθφία των ςυνθκειϊν που αποκτοφν τα 
παιδιά -εκείνεσ οι ςυνικειεσ που διαμορφϊνουν μια "προςωπικότθτα"- είναι 
ελεφκερεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ ζχουν γίνει περιςςότερο ι λιγότερο πικανζσ ωσ 
αποτζλεςμα των ςυνεπειϊν τουσ. Ζτςι ο Skinner ειςθγείται ότι θ ςυμπεριφορά 
ωκείται από εξωτερικά ερεκίςματα-ενιςχυτζσ ι τιμωρίεσ-περιςςότερο, παρά από 
εςωτερικζσ δυνάμεισ, όπωσ ορμζσ ι ζνςτικτα. 

Στο κεφάλαιο 8 κα ρίξουμε μια πιο προςεκτικι ματιά ςτθν διαδικαςία τθσ 
ενεργθτικισ(ςυντελεςτικισ) μάκθςθσ και τθ ςυνειςφορά τθσ ςτθν ανκρϊπινθ 
ανάπτυξθ. Για τθν ϊρα, ασ ςθμειϊςουμε απλά, ότι ακόμα και τα νεογζννθτα, 
μποροφν να μάκουν να μεταβάλλουν τθ ςυμπεριφορά τουσ (δθλαδι, να 
διαμορφϊςουν νζεσ ςυνικειεσ) προκειμζνου να αποκτιςουν ενίςχυςθ ι να 
αποφφγουν ποινικζσ ςυνζπειεσ. Ασ δοφμε το παρακάτω πείραμα. O Paul Weisberg 
το 1963 εξζκεςε νιπια 3 μθνϊν ςε τζςςερεισ πειραματικζσ καταςτάςεισ 
μεταχείριςθσ, για να διαπιςτϊςει αν κα μποροφςε να διδάξει ςε κάποια από αυτά 
να ψελλίςουν κάτι ςε κάποιον ο οποίοσ τουσ δίνει φροντίδα. Σε μια ομάδα νθπίων 
δόκθκε κοινωνικι παρακίνθςθ με τθ μορφι χαμόγελων και χαδιϊν ςτα μάγουλα 
όποτε τφχαινε να ψελλίςουν κάτι (εξαρτθμζνθ κοινωνικι παρακίνθςθ). Σε μια 
δεφτερθ ομάδα, δόκθκαν τα ίδια είδθ κοινωνικισ παρακίνθςθσ, αλλά αυτζσ οι 
χειρονομίεσ ιταν ανεξάρτθτεσ. Δθλαδι γίνονταν τυχαία και δεν εξαρτϊνταν από τθ 
ςυμπεριφορά ψελλίςματοσ του νθπίου. Σε δφο άλλεσ ομάδεσ, δόκθκε αντικοινωνικι 
παρακίνθςθ (με ιχουσ κουδουνιϊν), θ οποία ιταν είτε εξαρτϊμενθ είτε όχι από τισ 
αντιδράςεισ ψελλίςματόσ τουσ. Ο Weisberg ανακάλυψε ότι οφτε θ ανεξάρτθτθ 
κοινωνικι παρακίνθςθ, οφτε ο ιχοσ των κουδουνιϊν ιταν επαρκι να ενιςχφςουν 
τθν ςυμπεριφορά του ψελλίςματοσ. Το ψζλλιςμα παρουςιαηόταν πιο ςυχνά μόνο 
όταν ςυνοδευόταν από εξαρτϊμενθ κοινωνικι παρακίνθςθ. 

O Skinner κα υποςτιριηε ότι δεν ζχει νόθμα να αποδίδουμε το ψζλλιςμα αυτϊν των 
νθπίων ςε ζνα “ζνςτικτο ψελλίςματοσ”, ι ςε μια “ανάγκθ για ψζλλιςμα”. Αντίκετα, 
τα νιπια ζδειχναν να ζχουν μάκει να ψελλίηουν επειδι αυτι θ αντίδραςθ 
προκαλοφςε εξωτερικά ερεκίςματα, (χαμόγελα και χάδια), τα οποία ζβριςκαν 
ικανοποιθτικά. 

Άλλοι κεωρθτικοί τθσ μάκθςθσ, ςθμείωςαν μερικζσ πολφ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν 
ενεργθτικι ανάλυςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ του Skinner. Ο Albert Bandura 
για παράδειγμα, το 1977 ονόμαςε τθ κεωρία του Skinner, “ριηοςπαςτικό 
ςυμπεριφoριςμό” επειδι επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςτο εξωτερικό ερζκιςμα 
(ανταμοιβζσ και τιμωρίεσ), που επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά μασ και αγνοεί όλουσ 
τουσ γνωςτικοφσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ κοινωνικισ μάκθςθσ. Ρράγματι, ο 
Bandura, προτείνει μια δικι του κοινωνιομακθςιακι κεωρία -μια κεωρία που 
βαςίηεται κυρίωσ ςτισ πολλζσ επιφυλάξεισ του για τθν άποψθ του Skinner. 

Θ ΘΕΩΡΙΑ ΣΘ ΓΝΩΣΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΑΘΘΘ ΣΟΤ BANDURA 

Άραγε πατάμε ςε ςτζρεο ζδαφοσ όταν προςπακοφμε να εξθγιςουμε τον μθχανιςμό 
τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνικισ μάκθςθσ, ζχοντασ ωσ βάςθ ζρευνεσ με ηϊα; Ο Bandura 
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το (1977, 1986, 1989) δεν ζχει αυτι τθ γνϊμθ. Συμφωνεί με τον Skinner ςτο ότι θ 
ςυνικεια των πράξεων είναι ζνασ ςθμαντικόσ τρόποσ μάκθςθσ, ειδικά για τα ηϊα. 
Πμωσ, ο Bandura υπογραμμίηει ότι οι άνκρωποι είναι νοιμονα όντα -ενεργοί 
επεξεργαςτζσ πλθροφοριϊν- που, ςε αντίκεςθ με τα ηϊα, είναι πολφ πικανό ότι 
λαμβάνουν υπ' όψθ τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθ ςυμπεριφορά τουσ και τισ ςυνζπειζσ 
τθσ και που πολφ ςυχνά επθρεάηονται από αυτό που πιςτεφουν ότι κα ςυμβεί, παρά 
από τα γεγονότα που βιϊνουν ςτθν πραγματικότθτα. Για να το επεξθγιςει κανείσ 
αυτό με παράδειγμα, αρκεί μόνο να κυμθκεί τθ δικι του δφςκολθ κζςθ ωσ φοιτθτι. 
Θ εκπαίδευςι του είναι δαπανθρι και χρονοβόρα και μπορεί να επιβάλλει πολλζσ 
απαιτιςεισ που κα κεωρθκοφν δυςάρεςτεσ. Ραρ όλα αυτά, όλοι ανεχόμαςτε το 
κόςτοσ και τθ δυςφορία, επειδι, κατά πάςα πικανότθτα, ελπίηουμε ςε μεγαλφτερα 
οφζλθ μετά τθν απόκτθςθ του πτυχίου. Θ ςυμπεριφορά μασ δεν διαμορφϊνεται 
από τισ άμεςεσ ςυνζπειεσ. Αν ςυνζβαινε κάτι τζτοιο, λίγοι ςπουδαςτζσ κα 
κατόρκωναν να ξεπεράςουν τισ δοκιμαςίεσ και τθν αναςτάτωςθ του Ρανεπιςτθμίου 
(και τθσ ΣΕΛΕΤΕ!). Αντίκετα, εξακολουκοφν τισ ςπουδζσ τουσ, επειδι ζχουν 
αναλογιςτεί τα μακροπρόκεςμα οφζλθ τθσ απόκτθςθσ μόρφωςθσ και ζχουν 
αποφαςίςει πωσ κα υποφζρουν το βραχυπρόκεςμο κόςτοσ. 

Ρουκενά δεν φαίνεται πιο κακαρά θ γνωςτικι ζμφαςθ του Bandura απ’ ότι ςτθν 
απόφαςι του να προβάλλει τθ μάκθςθ που προζρχεται από τθν παρατιρθςθ, ωσ 
κεντρικι πορεία για τθν ανάπτυξθ. Σφμφωνα με τον Bandura, τα παιδιά είναι ςε 
κζςθ να μάκουν νζεσ αντιδράςεισ, παρατθρϊντασ απλϊσ τθ ςυμπεριφορά των 
άλλων (τα λεγόμενα κοινωνικά μοντζλα), ςθμειϊνοντασ ςτο μυαλό τουσ αυτά που 
ζχουν δει και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ τισ νοθτικζσ παραςτάςεισ, για 
να αναπαράγουν μοντζλα ςυμπεριφοράσ ςτο μζλλον. Ετςι, ζνα δίχρονο παιδί, 
μπορεί να ανακαλφψει πϊσ κα πλθςιάςει το ςκυλί τθσ οικογζνειασ και να παίξει 
μαηί του, παρατθρϊντασ απλά πϊσ το κάνει θ μεγαλφτερθ αδελφι του. Ζνα μικρό 
κορίτςι είναι δυνατόν να αποκτιςει μια αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςε μια 
μειονότθτα, αφοφ ακοφςει τουσ γονείσ του να μιλοφν για τα μζλθ τθσ με 
υποτιμθτικό τρόπο. Αυτι είναι ςαφϊσ μια μορφι γνωςτικισ μάκθςθσ, κακϊσ, όπωσ 
κα δοφμε ςτο κεφάλαιο 8, τα παιδιά δεν ζχουν ανάγκθ ενίςχυςθσ οφτε καν κετικισ 
ανταπόκριςθσ για να μάκουν κάτι παρατθρϊντασ τουσ άλλουσ. Αυτό που απαιτείται 
για τθ μάκθςθ μζςω παρατιρθςθσ είναι να προςζχει ο παρατθρθτισ πολφ τθ 
ςυμπεριφορά του μοντζλου του και ςτθ ςυνζχεια να αποκθκεφει αυτι τθν 
πλθροφορία ςτθ μνιμθ του, με τρόπο που να μπορεί να τθν ανακαλζςει και να τθ 
χρθςιμοποιιςει αργότερα. 

Ο Bandura υποςτθρίηει ότι θ μάκθςθ μζςω παρατιρθςθσ, επιτρζπει ςτα μικρά 
παιδιά να αποκτιςουν οςεςδιποτε νζεσ αντιδράςεισ, μζςα ςε οποιοδιποτε 
περιβάλλον, όπου τα πρότυπα τουσ απλά ακολουκοφν τα ςυμφζροντά τουσ και δεν 
προςπακοφν να τουσ διδάξουν τίποτα. Ρράγματι, πολλζσ από τισ ςυμπεριφορζσ που 
προςζχουν τα παιδιά (και τισ οποίεσ μπορεί να μιμθκοφν), είναι πράξεισ που τα 
πρότυπα τουσ πραγματοποιοφν, αλλά κα ικελαν να αποκαρρφνουν τα παιδιά τουσ 
να τισ επαναλάβουν, πράξεισ όπωσ το βρίςιμο, το κάπνιςμα, ι το να τρϊνε ανάμεςα 
ςτα γεφματα. Θ άποψθ του Bandura είναι ότι τα παιδιά μακαίνουν ςυνζχεια και 
επικυμθτζσ και ανεπικφμθτεσ αντιδράςεισ “κρατϊντασ τα μάτια (και τα αυτιά) τουσ 
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ανοιχτά” και δεν εκπλιςςεται κακόλου από το ότι θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ προχωρά 
με τόςο μεγάλθ ταχφτθτα και μζςω τόςων πολλϊν οδϊν. 

Θ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΑΘΘΘ Ω ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Σε ςφγκριςθ με τθν ψυχαναλυτικι κεωρία, οι νεϊτερεσ εκδοχζσ τθσ μακθςιακισ 
κεωρίασ μοιάηουν μάλλον ψυχρζσ και ςτείρεσ. Ρουκενά δε βρίςκει κανείσ 
καταλόγουσ με ςυνικειεσ ι γνωρίςματα που περιγράφουν μια υγιι ι μια μθ 
φυςιολογικι προςωπικότθτα. Δεν υπάρχουν "ςτάδια" ςτθ κεωρία τθσ μάκθςθσ. 
Υποκετικά θ ανάπτυξθ προχωρά με μικρά βιματα, χωρίσ απότομεσ αλλαγζσ και 
αυτι θ ςταδιακι πορεία μάκθςθσ, ςυμβαίνει κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. 
Επιπλζον, οι νεότερεσ εκδοχζσ τθσ μακθςιακισ κεωρίασ, οφείλουν φόρο τιμισ ςτο 
δόγμα του Watson για τον ντετερμινιςμό του περιβάλλοντοσ: τα μικρά χωρίσ 
γνϊςεισ παιδιά κεωροφνταν πακθτικοί δζκτεσ των επιδράςεων του περιβάλλοντόσ -
κα γίνονταν ο,τιδιποτε οι γονείσ, οι δάςκαλοι και οι άλλοι παράγοντεσ τθσ 
κοινωνίασ, τα προετοίμαηαν να γίνουν. Ρράγματι, ο B. F. Skinner, ο διάςθμοσ 
“ριηοςπάςτθσ ςυμπεριφoριςτισ” των τελευταίων χρόνων υποςτιριξε μια κζςθ τθν 
οποία πολλοί φοιτθτζσ δυςκολεφονται να αποδεχκοφν: ότι όχι μόνο είμαςτε 
προϊόντα των εμπειριϊν μασ, αλλά ότι ζχουμε πολφ λίγεσ δυνατότθτεσ να 
κακορίςουμε τον χαρακτιρα αυτϊν των εμπειριϊν. Με άλλα λόγια ο Skinner (1971) 
ιςχυρίηεται ότι θ "ελεφκερθ βοφλθςθ", ι θ ζννοια τθσ ςυνειδθτισ επιλογισ είναι 
απλϊσ μια αυταπάτθ. 

Οι φοιτθτζσ δεν είναι οι μόνοι που αντιτίκενται ςτισ δθλϊςεισ του Skinner, ι, ςε μια 
αυςτθρι ερμθνεία του περιβαλλοντικοφ ντετερμινιςμοφ. Ρρόςφατα, οι κεωρθτικοί 
τθσ γνωςτικισ κοινωνικισ μάκθςθσ υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά είναι ενεργά, 
ςκεπτόμενα όντα, που ςυνειςφζρουν με ςθμαντικοφσ τρόπουσ ςτθν δικι τουσ 
ανάπτυξθ. Για παράδειγμα, θ μάκθςθ μζςω τθσ παρατιρθςθσ απαιτεί ενεργό 
παρατιρθςθ και κωδικοποίθςθ των ςυμπεριφορϊν που εκδθλϊνονται από τα 
κοινωνικά μοντζλα. Επί πλζον, το παιδί πρζπει να αποφαςίςει αργότερα, εάν και 
πότε κα εκτελζςει αυτζσ τισ αντιδράςεισ που διδάχτθκε. 

Τα παιδιά είναι επίςθσ ενεργά, από μια άλλθ ςθμαντικι άποψθ: είναι ςυχνά 
υπεφκυνα, για τθ δθμιουργία μεκόδων ενίςχυςθσ που δυναμϊνουν τισ νζεσ 
ςυνικειεσ. Ασ υποκζςουμε ότι ζνα μικρό αγόρι, ανακαλφπτει ότι μπορεί να 
αποκτιςει τα παιχνίδια που προτιμά, επιτικζμενοσ ςτουσ ςυντρόφουσ του. Σ’ αυτιν 
τθν περίπτωςθ, ο ζλεγχοσ πάνω ςτο επικυμθτό παιγνίδι είναι ζνα ευχάριςτο 
αποτζλεςμα, που ενιςχφει τθν επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ. Ρρζπει όμωσ να 
ςθμειϊςουμε, ότι αυτι θ ςυγκεκριμζνθ ενίςχυςθ παράγεται από το ίδιο το παιδί 
μζςα από τισ επικετικζσ του πράξεισ. Δεν ενιςχφκθκε μόνο θ κραςφδειλθ 
ςυμπεριφορά του (παίρνοντασ το παιχνίδι), αλλά άλλαξε και ο χαρακτιρασ του 
περιβάλλοντοσ του παιχνιδιοφ. Ο νταισ μασ είναι πολφ πικανό να βιαιοπραγιςει 
εναντίον των ςυντρόφων του ςτο παιχνίδι ςτο μζλλον. Και οι ςφντροφοί του είναι 
πολφ πικανό να “παραδοκοφν” ςτο νται. 
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Συνοψίηοντασ, οι κεωρθτικοί τθσ γνωςτικισ μάκθςθσ, όπωσ ο Albert Bandura (1986) 
και ο Richard Bell (1979), πιςτεφουν ότι θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ περιγράφεται 
καλφτερα ωσ μια ςυνεχισ αμοιβαία αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτα παιδιά και το 
περιβάλλον τουσ (αμοιβαίοσ ντετερμινιςμόσ): το περιβάλλον ςίγουρα επθρεάηει το 
παιδί, αλλά και οι ςυμπεριφορζσ του παιδιοφ επθρεάηουν επίςθσ το περιβάλλον. Το 
ςυμπζραςμα είναι ότι τα παιδιά εμπλζκονται ενεργά ςτθ δθμιουργία του 
ςυγκεκριμζνου περιβάλλοντοσ, που κα επθρεάςει τθν εξζλιξθ και τθν ανάπτυξι 
τουσ. 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΘ  

Οι αναπτυξιολόγοι ζχουν ωφελθκεί από τθ κεωρία τθσ μάκθςθσ με πολλοφσ 
τρόπουσ. Ρ.χ. θ ζμφαςθ των κεωρθτικϊν τθσ μάκθςθσ ςτθν ζκδθλθ ςυμπεριφορά 
και τισ άμεςεσ αιτίεσ τθσ, ζχει δθμιουργιςει ςθμαντικζσ βακειζσ κλινικζσ 
αντιλιψεισ. Ρολλζσ προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ μποροφν τϊρα να 
αντιμετωπιςκοφν γριγορα, με τθν τεχνικι αςυμβίβαςτθσ αντίδραςθσ, μια μζκοδο 
κατά τθν οποία ο κεραπευτισ: 

1. Ανακαλφπτει τουσ ενιςχυτζσ που προκαλοφν ανεπικφμθτεσ ςυνικειεσ και τουσ 
εξαλείφει, ενϊ 

2. ενιςχφει εναλλακτικζσ ςυμπεριφορζσ που είναι περιςςότερο επικυμθτζσ. 

Με αυτόν τον τρόπο, κλιβερζσ γελοιότθτεσ, όπωσ θ επικετικότθτα ι θ υβριςτικι 
ςυμπεριφορά ςυχνά μποροφν να εξαλειφκοφν μζςα ςε λίγεσ βδομάδεσ, παρά τουσ 
μινεσ (ι τα χρόνια) που κα χρειαηόταν ζνασ ψυχαναλυτισ, ψάχνοντασ ςτο 
υποςυνείδθτο του παιδιοφ, για τθν ςφγκρουςθ που κρφβει μια τζτοια εχκρικι 
ςυμπεριφορά. 

Μςωσ θ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά τθσ κεωρίασ τθσ μάκθςθσ, είναι ο πλοφτοσ των 
πλθροφοριϊν που ζδωςε, για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ραρατθρϊντασ πϊσ 
αντιδροφν τα παιδιά ςε διάφορεσ επιρροζσ του περιβάλλοντοσ, οι κεωρθτικοί τθσ 
μάκθςθσ άρχιςαν να καταλαβαίνουν πϊσ και γιατί τα παιδιά μποροφν να 
δθμιουργιςουν ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ, να υιοκετιςουν ρόλουσ φφλου, να 
ενδιαφζρονται για τθν πρόοδό τουσ ςτο ςχολείο, να μάκουν να ςυμμορφϊνονται με 
τουσ θκικοφσ κανόνεσ, να κάνουν φίλουσ κ.ο.κ. Ρολλά από όςα γνωρίηουμε για τθν 
ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, πθγάηουν από τισ ζρευνεσ των ςυμπεριφοριςτϊν (ι 
κεωρθτικϊν τθσ μάκθςθσ).  

Τελικά οι κεωρθτικοί τθσ μάκθςθσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν αντικειμενικότθτα ςε όλεσ 
τισ φάςεισ τθσ εργαςίασ τουσ. Οι μονάδεσ τθσ ανάλυςισ τουσ είναι αντικειμενικζσ 
αντιδράςεισ ςυμπεριφοράσ, παρά υποκειμενικά φαινόμενα, που είναι δφςκολο να 
παρατθρθκοφν ι να μετρθκοφν. Ορίηουν προςεκτικά τισ ζννοιζσ τουσ, εξετάηουν 
υποκζςεισ και διενεργοφν αυςτθρά ελεγχόμενα πειράματα, για να παρζχουν 
αντικειμενικά ςτοιχεία για τισ πικανολογοφμενεσ αιτίεσ τθσ αναπτυξιακισ αλλαγισ. 
Θ αποδεδειγμζνθ επιτυχία τθσ προςζγγιςισ τουσ ζχει ενκαρρφνει ερευνθτζσ που 
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προζρχονται από όλα τα κεωρθτικά υπόβακρα να γίνουν περιςςότερο 
αντικειμενικοί όταν μελετοφν τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. 

Ραρά τθ δφναμι τθσ, ωςτόςω, πολλοί αντιμετωπίηουν τθ μακθςιακι προςζγγιςθ ωσ 
μια χονδροειδϊσ υπεραπλουςτευμζνθ περιγραφι τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. Μια 
ομάδα επικριτϊν μπορεί να ςυμφωνιςει με τουσ ςυμπεριφοριςτζσ ότι θ ανάπτυξθ 
εξαρτάται πολφ ζντονα από το γενικό περιβαλλοντικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 
ςυντελείται. Εν τοφτοισ, διαφωνοφν ςτο ότι το “περιβάλλον”, που επθρεάηει τθν 
ανάπτυξθ τόςο δυναμικά, είναι ςτθν πραγματικότθτα μια ςειρά κοινωνικϊν 
ςυςτθμάτων που αλλθλεπιδροφν το ζνα ςτο άλλο (και ςτο άτομο), με ςφνκετουσ 
τρόπουσ που δεν είναι δυνατόν να προςομοιωκοφν μζςα ςε ζνα εργαςτιριο. Στο 
Ρλαίςιο 2 - 3 κα εξετάςουμε εν ςυντομία αυτιν τθν οικολογικι άποψθ και κα 
δοφμε γιατί οι υποςτθρικτζσ τθσ δθλϊνουν ότι μόνο με τθ μελζτθ των ανκρϊπων 
ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον, μποροφμε ίςωσ να καταλάβουμε με ποιο τρόπο 
πραγματικά το περιβάλλον επθρεάηει τθν ανάπτυξθ. 

Άλλθ μια ζνδειξθ, ότι οι κεωρίεσ τθσ “ςυμπεριφοράσ” είναι ελλιπείσ, πθγάηει από τισ 
αναλφςεισ τουσ για τισ διαφορζσ των ατόμων. Θ μακθςιακι άποψθ είναι ότι οι 
άνκρωποι ακολουκοφν διαφορετικά μονοπάτια ανάπτυξθσ, διότι ποτζ δυο 
άνκρωποι δεν μεγαλϊνουν ςτο ίδιο ακριβϊσ περιβάλλον. Επίςθσ οι επικριτζσ τουσ 
βιάηονται να ςθμειϊςουν ότι κακζνασ από μασ, ζρχεται ςτον κόςμο με μια 
μοναδικι γενετικι κλθρονομιά. Επί πλζον, τα παιδιά ωριμάηουν με διαφορετικοφσ 
ρυκμοφσ, παράγοντασ που επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο αντιδροφν οι άλλοι 
άνκρωποι απζναντί τουσ και τον τρόπο με τον οποίο κα αντιδράςουν αυτά ςτθ 
ςυμπεριφορά των άλλων. H γενετικι κλθρονομιά και το χρονοδιάγραμμα 
ωρίμανςθσ κάποιου μπορεί να ζχουν άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ, ι μπορεί 
να ζχουν ζμμεςα αποτελζςματα, κακορίηοντασ τι είναι ικανό να μάκει ζνα άτομο (ι 
να το κεωριςει ενιςχυτικό), ςε οποιαδιποτε δεδομζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ του. Ζτςι οι 
κεωρθτικοί τθσ μάκθςθσ μπορεί να ζχουν υπεραπλουςτεφςει το ηιτθμα των 
ατομικϊν διαφορϊν ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, υποβακμίηοντασ τθν ςυμμετοχι 
ςθμαντικϊν βιολογικϊν παραγόντων. 

Ζνα τελικό ςθμείο: παρά τθ δθμοτικότθτα των πρόςφατων γνωςτικά οριοκετθμζνων 
μακθςιακϊν κεωριϊν, που υπογραμμίηουν τον ενεργό ρόλο του παιδιοφ ςτθν 
αναπτυξιακι πορεία, μερικοί επικριτζσ επιμζνουν, ότι κανζνασ κεωρθτικόσ τθσ 
μάκθςθσ δεν δίνει τθν προςοχι που πρζπει ςτουσ γνωςτικοφσ κακοριςτικοφσ 
παράγοντεσ τθσ ανάπτυξθσ. Αυτοί που προτείνουν αυτι τθν τρίτθ, ι “γνωςτικι-
αναπτυξιακι” άποψθ, πιςτεφουν ότι οι νοθτικζσ ικανότθτεσ του παιδιοφ, περνοφν 
από μια ςειρά ποιοτικϊν αλλαγϊν (ι ςταδίων), που οι ςυμπεριφοριςτζσ αγνοοφν 
τελείωσ. Ακόμθ, ιςχυρίηονται ότι οι εντυπϊςεισ ενόσ παιδιοφ από το περιβάλλον και 
οι αντιδράςεισ του ς' αυτό, εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από το επίπεδο τθσ 
γνωςτικισ ανάπτυξθσ. Ασ ςτραφοφμε τϊρα ςε αυτι τθν άποψθ και ασ δοφμε τι ζχει 
να προςφζρει. 

Θ γνωςτικι - αναπτυξιακι άποψθ  
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Κανζνασ άλλοσ κεωρθτικόσ δεν ζχει ςυνειςφζρει περιςςότερο ςτο να 
κατανοιςουμε τθ ςκζψθ των παιδιϊν από τον Jean Piaget (1896-1980), Ελβετόσ 
λόγιοσ που άρχιςε να μελετά τθ νοθτικι ανάπτυξθ ςτα 1920. Ο Piaget ιταν ςτ' 
αλικεια ζνα αξιόλογο άτομο. Στθν θλικία των 10 ετϊν δθμοςίευςε το πρϊτο 
επιςτθμονικό του άρκρο, ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά ενόσ ςπάνιου λευκοφ 
ςπουργιτιοφ. Αυτό το πρϊιμο ενδιαφζρον του για τουσ τρόπουσ προςαρμογισ των 
ηϊων ςτο περιβάλλον τουσ τον οδιγθςε τελικά ςτο να επιδιϊξει ζνα διδακτορικό 
ςτθ Ηωολογία, που το ολοκλιρωςε 1918. Το δεφτερο ενδιαφζρον του ιταν θ 
επιςτθμολογία (ο κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, που αςχολείται με τθν προζλευςθ τθσ 
γνϊςθσ) και ιλπιηε ότι κα μποροφςε να εξιςορροπιςει τα δφο του ενδιαφζροντα. 
Κεωρϊντασ ότι θ ψυχολογία ιταν θ απάντθςθ, ο Piaget ταξίδεψε ςτο Ραρίςι, όπου 
δζχκθκε μια κζςθ ςτα εργαςτιρια του Alfred Binet, δουλεφοντασ πάνω ςτα πρϊτα 
τυποποιθμζνα τεςτ νοθμοςφνθσ. Οι εμπειρίεσ του ς' αυτι τθ κζςθ κα ζπαιηαν 
ςπουδαίο ρόλο ςτθν καριζρα του.  

Κατά τθν ελεγκτικι προςζγγιςθ τθσ μελζτθσ τθσ νοθτικισ ικανότθτασ, βγαίνει μια 
εκτίμθςθ όςον αφορά τθν ευφυία του ατόμου, βαςιςμζνθ ςτον αρικμό και το είδοσ 
των ερωτιςεων, που απαντά κάποιοσ ςωςτά. Γριγορα όμωσ ο Piaget κατάλαβε ότι 
ενδιαφζρονταν περιςςότερο για τισ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ των παιδιϊν παρά για 
τισ ορκζσ. Κατ' αρχιν παρατιρθςε ότι τα παιδιά τθσ ίδιασ περίπου θλικίασ ζδιναν τισ 
ίδιεσ λάκοσ απαντιςεισ. Γιατί όμωσ; 

Κακϊσ προχωροφςε ρωτϊντασ τα παιδιά για τισ λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ τουσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ κλινικζσ μεκόδουσ που είχε μάκει προθγουμζνωσ όταν 
εργάηονταν ςτθν ψυχιατρικι κλινικι, άρχιςε να αντιλαμβάνεται ότι τα νεότερα άτομα 
δεν ιταν απλϊσ λιγότερο ζξυπνα από τα μεγαλφτερα. Θ νοθτικι διαδικαςία τουσ 
είναι εντελϊσ διαφορετικι. Ο Piaget μετά οργάνωςε το δικό του εργαςτιριο και επί 
60 χρόνια κατζγραφε τθν πορεία τθσ νοθτικισ ανάπτυξθσ και προςπακοφςε να 
κακορίςει πϊσ τα παιδιά προχωροφν από τον ζνα τρόπο (ι ςτάδιο) ςκζψθσ ςτον 
επόμενο.  

Θ άποψθ του Piaget για τθ νοθμοςφνθ και τθ νοθτικι ανάπτυξθ  

Επθρεαςμζνοσ από το υπόβακρό του ςτθ βιολογία, ο Piaget (1950), όριςε τθν ευφυϊα 
ωσ μια βαςικι διεργαςία τθσ ηωισ που βοθκάει ζναν οργανιςμό να προςαρμοςκεί 
ςτο περιβάλλον του. Με τον όρο "προςαρμοςτικότθτα", ο Piaget εννοεί ότι ο 
οργανιςμόσ είναι ικανόσ να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του άμεςου περιβάλλοντόσ 
του. Για παράδειγμα, ζνα πειναςμζνο μωρό που αρπάηει ζνα μπουκάλι και το φζρνει 
ςτο ςτόμα του ςυμπεριφζρεται προςαρμοςτικά, όπωσ και ο ζφθβοσ που επιτυχϊσ 
ερμθνεφει ζναν οδικό χάρτθ κακϊσ ταξιδεφει ι αλλάηει ζνα λάςτιχο, όταν 
παρουςιαςτεί θ ανάγκθ. Πςο τα παιδιά ωριμάηουν, αποκτοφν ακόμθ πιο ςφνκετεσ 
"γνωςτικζσ δομζσ" που τουσ βοθκοφν να προςαρμοςτοφν ςτο περιβάλλον τουσ.  

Μια γνωςτικι δομι-ι αυτό που καλεί ο Piaget ςχιμα - είναι ζνα οργανωμζνο 
πρότυπο ςκζψθσ ι δράςθσ που χρθςιμοποιείται για να ανταπεξζλκει κανείσ ι να 
εξθγιςει μερικζσ όψεισ εμπειριϊν. Ρ.χ. πολλά παιδιά τριϊν ετϊν επιμζνουν ότι ο 
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ιλιοσ είναι ηωντανόσ επειδι ανατζλλει το πρωί και το βράδυ δφει. Τα παιδιά αυτά 
λειτουργοφν πάνω ςτθ βάςθ ενόσ απλοφ γνωςτικοφ ςχιματοσ: τθν ιδζα ότι πράγματα 
που κινοφνται είναι ηωντανά. Τα πρϊιμα ςχιματα που ςχθματίηονται κατά τθ 
βρεφικι θλικία είναι απλζσ μθχανικζσ ςυνικειεσ όπωσ λίκνιςμα, άρπαγμα και 
ςικωμα που αποδεικνφει ότι είναι πράγματι προςαρμοςτικά. Για παράδειγμα, ζνα 
περίεργο νιπιο που ςυνδυάηει τισ αντιδράςεισ να απλϊςει τον βραχίονά του (να 
πλθςιάςει) και να πιάςει ζνα αντικείμενο με το χζρι του είναι ξαφνικά ικανό να 
ικανοποιιςει τθν περιζργειά του εξερευνϊντασ ςχεδόν οποιοδιποτε ενδιαφζρον 
αντικείμενο που βρίςκεται ςτθν ακτίνα δράςθσ του χεριοφ του. Πςο απλά και αν είναι 
αυτά τα ςχιματα ςυμπεριφοράσ, επιτρζπουν ςτα νιπια να κζτουν ςε λειτουργία 
παιχνίδια, να γυρνοφν τα νοφμερα ςτο καντράν του τθλεφϊνου, να ανοίγουν 
ςυρτάρια και να κυριαρχοφν ςτο περιβάλλον τουσ με οποιοδιποτε άλλο τρόπο. 

Αργότερα κατά τθν παιδικι θλικία, τα γνωςτικά ςχιματα κα πάρουν τθ μορφι των 
"εγκεφαλικϊν ενεργειϊν” (π.χ. νοθτικι πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ) που επιτρζπουν ςτα 
παιδιά να διαχειρίηονται πλθροφορίεσ και να ςκζφτονται λογικά για τα ηθτιματα 
και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν κακθμερινι ηωι. Σ' όλεσ τισ θλικίεσ τα 
παιδιά βαςίηονται ςτισ τρζχουςεσ γνωςτικζσ δομζσ τουσ για να αντιλθφκοφν τον 
κόςμο γφρω τουσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα νεότερα και μεγαλφτερα παιδιά να 
μποροφν να ερμθνεφουν και να αντιδροφν προσ τα ίδια αντικείμενα και γεγονότα με 
διαφορετικοφσ τρόπουσ.  

Ρϊσ τα παιδιά αναπτφςςουν πιο περίπλοκα ςχιματα και αναπτφςςουν τθν 
αντίλθψθ τουσ για τον κόςμο; Ο Piaget υποςτιριξε, ς' αντίκεςθ με άλλουσ 
φιλοςόφουσ, ότι τα βρζφθ δεν ζχουν ενδογενι γνϊςθ ι ιδζεσ για τθν 
πραγματικότθτα. Οφτε ότι ςτα παιδιά μεταβιβάηονται πλθροφορίεσ ι διδάςκονται 
από τουσ ενιλικουσ πϊσ να ςκζφτονται. Αντικζτωσ, δθμιουργοφν ενεργθτικά νζεσ 
αντιλιψεισ για τον κόςμο βαςιςμζνεσ ςτισ εμπειρίεσ τουσ. Ρϊσ; Με το να είναι 
περίεργοι και ενεργθτικοί εξερευνθτζσ. Τα παιδιά παρατθροφν τι ςυμβαίνει γφρω 
τουσ - πειραματίηονται με αντικείμενα που ςυναντοφν, δθμιουργοφν ςυνδζςεισ ι 
ςυςχετιςμοφσ μεταξφ των γεγονότων και μπερδεφονται όταν οι τρζχουςεσ 
αντιλιψεισ τουσ (ι ςχιματα) αποτυγχάνουν να εξθγιςουν τισ εμπειρίεσ τουσ.  

Για να το αντιλθφκοφμε με ζνα παράδειγμα, ασ επιςτρζψουμε προσ ςτιγμι ςτο 
τρίχρονο, που πιςτεφει ότι ο ιλιοσ είναι ηωντανόσ. Σίγουρα, αυτι θ ιδζα δεν είναι 
κάτι που το παιδί διδάχκθκε από ζναν ενιλικα -καταςκευάςτθκε προφανϊσ από το 
παιδί ςτθ βάςθ των δικϊν του εμπειριϊν για τον κόςμο. Στο κάτω-κάτω, πολλά 
πράγματα που κινοφνται είναι ηωντανά. Πςο το παιδί εμμζνει ς' αυτιν τθν αντίλθψθ, 
μπορεί να κεωριςει κάκε καινοφριο κινοφμενο αντικείμενο ωσ ηωντανό -αυτό 
ςθμαίνει ότι νζεσ εμπειρίεσ κα ερμθνευκοφν με τουσ όρουσ των τρεχουςϊν 
γνωςτικϊν δομϊν τθσ, μια διαδικαςία που ο Piaget ονόμαηε αφομοίωςθ. 

Τελικά, όμωσ, αυτό το παιδί κα ςυναντιςει κινθτά αντικείμενα τα οποία ςχεδόν 
ςίγουρα δεν κα μποροφςαν να είναι ηωντανά, όπωσ ζνα χάρτινο αεροπλανάκι που 
δεν ιταν τίποτε περιςςότερο από ζνα φφλλο εφθμερίδασ πριν το κάνει ο μπαμπάσ 
αεροπλάνο ι ζνα κουρδιςτό παιχνίδι που πάντα ςταματάει να κινείται αν δεν το 
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κουρδίςει ξανά. Εδϊ τϊρα υπάρχουν αντιφάςεισ (ι ό,τι ο Piaget όριηε ωσ 
ανιςορροπίεσ) μεταξφ των αντιλιψεων του παιδιοφ και των γεγονότων που πρζπει 
να αντιλθφκεί. Γίνεται ξεκάκαρο ςτο παιδί ότι το ςχιμα "αντικείμενα που κινοφνται 
είναι ηωντανά" πρζπει να ανακεωρθκεί. Ζτςι κα παρακινθκεί από αυτζσ τισ μθ 
επαλθκευόμενεσ εμπειρίεσ να ςυμμορφωκεί -δθλαδι, να διαφοροποιιςει τα 
υπάρχοντα ςχιματα ϊςτε να του δίνουν καλφτερθ εξιγθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ 
των ζμψυχων και άψυχων αντικειμζνων (ίςωσ ςυμπεραίνοντασ ότι μόνο πράγματα 
που κινοφνται με δικι τουσ δφναμθ είναι ζμβια). 

Αυτό ςυμβαίνει ς' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Ο Piaget πιςτεφει ότι βαςιηόμαςτε 
ςυνεχϊσ ςτθν ςυμπλθρωματικι διαδικαςία τθσ αφομοίωςθσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ 
για να προςαρμοςτοφμε ςτο περιβάλλον μασ. Αρχικά προςπακοφμε να καταλάβουμε 
νζεσ εμπειρίεσ ι να λφςουμε προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ τισ τρζχουςεσ γνωςτικζσ 
δομζσ μασ (αφομοίωςθ). Αλλά ςυχνά κα ανακαλφψουμε ότι τα υπάρχοντα ςχιματά 
μασ δεν είναι αρκετά γι' αυτό, οπότε μασ παρακινοφν να τα ανακεωριςουμε (μζςω 
τθσ ςυμμόρφωςθσ) ϊςτε να "ταιριάηουν" καλφτερα με τθν πραγματικότθτα (Piaget 
1952). H βιολογικι ωρίμανςθ επίςθσ παίηει ςθμαντικό ρόλο -κακϊσ ο εγκζφαλοσ και 
το νευρικό ςφςτθμα ωριμάηουν, τα παιδιά γίνονται ικανά ςτο να εμφανίςουν όλο και 
πιο ςφνκετεσ γνωςτικζσ ενζργειεσ που τα βοθκοφν να καταλάβουν τι ζχουν βιϊςει 
(Piaget 1970b). Τελικά, τα περίεργα, ενεργθτικά παιδιά που πάντα δθμιουργοφν νζα 
ςχιματα και αναδιοργανϊνουν αυτιν τθν γνϊςθ, κα προοδεφουν αρκετά ϊςτε να 
ςκζφτονται παλιά ηθτιματα με εντελϊσ νζουσ τρόπουσ. Αυτό ςθμαίνει, ότι 
μεταβαίνουν από το ζνα ςτάδιο γνωςτικισ ανάπτυξθσ ςτο επόμενο ανϊτερο ςτάδιο.  

Σα τζςςερα ςτάδια τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ  

Ο Piaget προτείνει τζςςερισ κφριεσ περιόδουσ (ι ςτάδια) γνωςτικισ ανάπτυξθσ: το 
αιςκθςιοκινθτικό ςτάδιο(γζννθςθ - 2 ετϊν), το προλειτουργικό ςτάδιο (2-7 ετϊν), το 
ςυγκεκριμζνο-λειτουργικό ςτάδιο (7 ετϊν ωσ 11 ι 12 ετϊν ) και το τυπικό-λειτουργικό 
ςτάδιο (11 ι 12 και μετά). Αυτά τα ςτάδια ςχθματοποιοφν αυτό που ο Piaget ονόμαηε 
ςτακερι αναπτυξιακι ακολουκία -που ςθμαίνει όλθ τθν πρόοδο των παιδιϊν 
διαμζςω των ςταδίων με τθν ακριβι ςειρά με τθν οποία αυτι καταγράφεται. Δεν 
υπάρχουν παραλιψεισ ςταδίων, γιατί κάκε διάδοχο ςτάδιο ςτθρίηεται ςτο 
προθγοφμενο ςτάδιο και αντιπροςωπεφει ζναν πιο ςφνκετο τρόπο ςκζψθσ.  

Ο Πίνακασ 2-2 περιγράφει τα κφρια ςθμεία των τεςςάρων γνωςτικϊν ςταδίων του 
Piaget. Κάκε μια από αυτζσ τισ περιόδουσ νοθτικισ ανάπτυξθσ κα εξεταςκεί 
λεπτομερζςτερα όταν κα επιςτρζψουμε ςτο κζμα τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ ςτο κεφ. 
7. 

ΤΝΕΙΦΟΡΑ ΣΘ ΓΝΩΣΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΘ 

Ππωσ ο Freud και ο Watson, ζτςι και ο Piaget ιταν νεοτεριςτισ αποςτάτθσ. Δεν τον 
ςυμπακοφςαν οι ψυχομετρικοί επειδι κεωροφςε ότι τα τεςτ νοθμοςφνθσ τουσ 
μετροφςαν μόνο όςα γνϊριηαν τα παιδιά και δεν λζνε τίποτε για το πιο ςπουδαίο 
ηιτθμα τθσ νόθςθσ: πϊσ ςκζπτονται τα παιδιά. Ο Piaget τόλμθςε να μελετιςει μια 
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μθ παρατθριςιμθ, “πνευματικι” ζννοια, τθ "γνωςτικι λειτουργία", θ οποία δεν 
ζτυχε τθσ προςοχισ από τουσ ψυχολόγουσ τθσ ςυμπεριφοριςτικισ παράδοςθσ. Ζτςι 
ςτθν αρχι, ο Piaget και οι ςτενοί ςυνεργάτεσ του ιταν απομονωμζνοι, ζχοντασ λίγθ, 
αν όχι κακόλου, ενκάρρυνςθ από άλλα μζλθ τθσ κοινωνίασ των ψυχολόγων.  

Είναι φανερό ότι οι ςυνκικεσ άλλαξαν. Πχι μόνο δθμιοφργθςε πρϊιμο κεωρθτικό 
ενδιαφζρον ςτουσ ερευνθτζσ τθσ παιδικισ ςκζψθσ και επιτάχυνε τθν ανάπτυξθ ς' 
αυτό που ςιμερα γνωρίηουμε ωσ "γνωςτικι ψυχολογία", αλλά το πρϊτο ζργο του, 
που ςυνζδεε τθν θκικι ανάπτυξθ με τθν γνωςτικι ανάπτυξθ (δεσ κεφάλαιο 14 για 
εκτεταμζνθ ανάπτυξθ) άνοιξε μια ολόκλθρθ νζα περιοχι αναπτυξιακισ ζρευνασ: τθ 
μελζτθ τθσ κοινωνικισ γνωςτικισ λειτουργίασ. Ρρόςφατοι "κοινωνικογνωςτικοί" 
κεωρθτικοί, όπωσ ο Lawrence Kohlberg και ο Robert Selman, ανακάλυψαν ότι το 
ίδιο μυαλό που βακμιαία δθμιουργεί αυξανόμενα περίπλοκεσ αντιλιψεισ του 
φυςικοφ κόςμου, με τθν πάροδο τθσ θλικίασ ςχθματίηει πιο ςφνκετεσ ιδζεσ ςχετικά 
με τισ ςεξουαλικζσ διαφορζσ, τισ θκικζσ αξίεσ, τθ ςθμαςία των ανκρϊπινων 
ςυναιςκιματων, τθν ζννοια και τισ υποχρεϊςεισ τθσ φιλίασ και αμζτρθτα άλλα 
κζματα τθσ κοινωνικισ ηωισ. Θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ γνωςτικισ λειτουργίασ 
είναι κεντρικό κζμα ςτο κεφ. 12 και οι ςχζςεισ μεταξφ των δυνατοτιτων τθσ 
κοινωνικισ γνωςτικισ λειτουργίασ και των ποικίλων απόψεων τθσ κοινωνικισ 
ανάπτυξθσ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ αναπτφςςονται ςε όλο το 
κείμενο. 

Τελικά, ο Piaget ιταν ο πρϊτοσ μεγάλοσ κεωρθτικόσ τθσ ανάπτυξθσ που 
υπογράμμιςε ότι τα παιδιά είναι ενεργά, ευπροςάρμοςτα πλάςματα των οποίων θ 
ςκζψθ είναι πολφ διαφορετικι απ' αυτι των ενθλίκων. Οι εκπαιδευτικοί γριγορα 
αναγνϊριςαν τθ ςθμαςία αυτοφ του ςυλλογιςμοφ για το πεδίο δράςθσ τουσ, κακϊσ 
άρχιςαν να αντιμετωπίηουν τα παιδιά λιγότερο ωσ ενιλικεσ και περιςςότερο ωσ 
περίεργουσ εξερευνθτζσ που κα ζπρεπε να τουσ δοκοφν διδακτικζσ εμπειρίεσ που 
κα είναι ικανά να καταλάβουν. Ραραδείγματοσ χάριν, πολλοί δάςκαλοι τϊρα 
ειςάγουν τθ δφςκολθ ζννοια του "αρικμοφ" παρουςιάηοντασ ςτα μικρά παιδιά 
διαφορετικοφσ αρικμοφσ αντικειμζνων και τα καλοφν να τα τοποκετιςουν μαηί, να 
τα βάψουν, ι να τακτοποιιςουν. Τζτοιεσ νζεσ ζννοιεσ διδάςκονται καλφτερα με 
μεκόδουσ όπου τα ενεργά παιδιά να μποροφν να εφαρμόςουν τα υπάρχοντα 
ςχιματα τουσ και να κάνουν τισ κριτικζσ "ανακαλφψεισ" από μόνα τουσ.  

Ραρά τισ πολλζσ αυτζσ ςυνειςφορζσ ο Piaget και θ κεωρία του ζχει υποςτεί ςοβαρι 
κριτικι. Για παράδειγμα, οι ψυχαναλυτζσ τον κατθγόρθςαν ότι αγνόθςε ςυςτθματικά 
τθν επίδραςθ των κινιτρων ςτθ ςυμπεριφορά και του ςυναιςκιματοσ ςτθ διαδικαςία 
τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ. Επιπρόςκετα, τίκεται το ερϊτθμα εάν τα ςτάδια του Piaget 
πραγματικά "ταιριάηουν μεταξφ τουσ" όπωσ οι ςυνεπείσ, ξεχωριςτοί τρόποι ςκζψθσ 
που αυτόσ πίςτευε ότι ιταν. Το πρόβλθμα είναι ότι τα παιδιά δεν πράττουν πάντοτε 
ωσ να ιταν ςε ζνα ξεχωριςτό ςτάδιο, πράγμα που υποδθλϊνει ότι θ γνωςτικι 
ανάπτυξθ μπορεί να είναι πολφ λιγότερο ςταδιακι (και ίςωσ λιγότερο διαδοχικά 
αμετάβλθτθ) με τθν ζννοια που ο Piaget υποςτιριξε (Flavell, 1982, 1985). Τελικά, 
υπάρχουν κριτικοί (ιδιαίτερα κεωρθτικοί τθσ μάκθςθσ) που πιςτεφουν ότι ο Piaget, ο 
ζμπειροσ ηωολόγοσ, αςχολικθκε τόςο με τισ βαςικζσ βιολογικζσ εξελίξεισ, που 
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υπερτόνιςε τον ρόλο τουσ ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. Αυτό είναι μια ενδιαφζρουςα 
κριτικι, γιατί άλλοι πιςτεφουν ότι ο Piaget δεν ζδωςε αρκετι προςοχι ςτουσ 
βιολογικοφσ παράγοντεσ. Ροιόσ κα μποροφςε να υποςτθρίξει κάτι τζτοιο; Οι 
θκολόγοι. 

Θ θκολογικι άποψθ.  

Ο μπιχεβιοριςτισ John Watson ίςωσ πιρε αυτι τθν ακραία περιβαλλοντικι κζςθ, εν 
μζρθ διότι άλλοι εξζχοντεσ κεωρθτικοί τθσ εποχισ του, κυρίωσ ο Arnold Gesell (1880-
1961), πιραν τθν εξίςου ακραία αλλά αντίκετθ κζςθ ότι θ ανκρϊπινθ ανάπτυξθ είναι 
είναι κατά βάςθ κζμα βιολογικισ ωρίμανςθσ. Θ άποψθ του Gesell (1933) ιταν ότι τα 
παιδιά, όπωσ τα φυτά, απλά "ανκίηουν" ακολουκϊντασ ζνα πρότυπο και ζνα 
χρονοδιάγραμμα που υπάρχει ςτα γονίδια τουσ. Θ διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν από 
τουσ γονείσ κεωρείται μικρισ ςθμαςίασ. 

Αν και οι ςφγχρονοι μπιχεβιοριςτζσ ζχουν απορρίψει ςε μεγάλο βακμό τισ 
ριηοςπαςτικζσ απόψεισ του Gesell, θ επιςιμανςθ, ότι βιολογικζσ επιρροζσ παίηουν 
ςπουδαίο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου είναι αποδεκτζσ ςτθ ςφγχρονθ 
θκολογικι κεϊρθςθ. Θ θκολογία είναι θ επιςτθμονικι μελζτθ τθσ εξελικτικισ βάςθσ 
τθσ ςυμπεριφοράσ και θ ςυνειςφορά αυτϊν των εμπλεκομζνων αντιδράςεων ςτθν 
επιβίωςθ και εξζλιξθ των ειδϊν (Cairns 1979). Σφμφωνα με τουσ θκολόγουσ, όπωσ ο 
Κonrad Lorenz και ο Niko Tinbergen, άτομα όλων των ειδϊν ηϊων γεννιοφνται μ' ζναν 
αρικμό "βιολογικά προγραμματιςμζνων" ςυμπεριφορϊν που (1) είναι προϊόντα τθσ 
εξζλιξθσ και (2) είναι προςαρμοςμζνα να ςυντείνουν ςτθν επιβίωςθ. Τα πουλιά π.χ., 
είναι βιολογικά προετοιμαςμζνα να εμπλζκονται ςε τζτοιεσ ενςτικτϊδεισ 
ςυμπεριφορζσ όπωσ ν' ακολουκοφν τθν μθτζρα τουσ (αντίδραςθ που ονομάηεται 
αποτφπωςθ, που βοθκάει ςτθν προςταςία των νεοςςϊν από εχκροφσ και ςτο να είναι 
βζβαιοι ότι κα βρίςκουν τροφι), να χτίηουν φωλιζσ και να κελαθδοφν. Ρϊσ ζχουν 
γίνει εγγενείσ αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ; Θ θκολογικι άποψθ είναι ότι, κατά τθ διάρκεια 
τθσ εξζλιξθσ, τα πουλιά με γονίδια που είναι υπεφκυνα γι' αυτζσ τισ προςαρμοςτικζσ 
ςυμπεριφορζσ ιταν πιο πικανό να επιβιϊςουν και να μεταβιβάςουν τα γονίδιά τουσ 
ςτουσ απογόνουσ τουσ από τα πουλιά ςτα οποία ζλειπαν αυτά τα προςαρμοςτικά 
χαρακτθριςτικά. Ζτςι, με τθν πάροδο πολλϊν γενεϊν, τα γονίδια που φζρουν τισ πιο 
προςαρμοςτικζσ ςυμπεριφορζσ κα διαδοκοφν ευρζωσ ςτα είδθ, χαρακτθρίηοντασ 
ςχεδόν όλα τα άτομα.  

Ζτςι οι θκολόγοι εςτιάηουν ςτισ ενδογενείσ ι ενςτικτϊδεισ αντιδράςεισ (1) που τα 
μζλθ ενόσ είδουσ μοιράηονται και (2) που μπορεί να κακοδθγοφν τα άτομα μζςα από 
παρόμοια αναπτυξιακά μονοπάτια. Ροφ κα μποροφςε να ψάξει κάποιοσ γι' αυτζσ τισ 
προςαρμοςτικζσ ςυμπεριφορζσ και να μελετιςει τισ αναπτυξιακζσ τουσ επιπτϊςεισ; 
Οι θκολόγοι πάντα προτιμοφςαν να μελετοφν τα υποκείμενά τουσ ςτο φυςικό 
περιβάλλον τουσ. Γιατί; Απλϊσ επειδι πιςτεφουν ότι οι εγγενείσ ςυμπεριφορζσ που 
μορφϊνουν τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ ι ακόμθ και των ηϊων μποροφν εφκολα να 
αναγνωριςκοφν και να γίνουν κατανοθτζσ εάν παρατθρθκοφν ςτο φυςικό περιβάλλον 
όπου εξελίςςονται και ζχουν αποδείξει ότι μποροφν να προςαρμοςτοφν (Hinde, 1983, 
1989). 
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Θκολογία και Ανκρϊπινθ Ανάπτυξθ 

Ενςτικτϊδεισ αντιδράςεισ που φαίνεται ότι προάγουν τθν επιβίωςθ είναι ςχετικά 
εφκολο να εντοπιςκοφν ςτα ηϊα. Οι άνκρωποι όμωσ εμφανίηουν τζτοιεσ 
ςυμπεριφορζσ; Και αν ναι, πϊσ μποροφν αυτζσ οι προγραμματιςμζνεσ αντιδράςεισ να 
επθρεάςουν το περιβάλλον τουσ; 

Οι θκολόγοι που αςχολοφνται με τον άνκρωπο όπωσ ο John Bowlby (1969, 1973) 
πιςτεφουν ότι τα παιδιά παρουςιάηουν μια ευρεία ποικιλία προγραμματιςμζνων 
ςυμπεριφορϊν και κάκε μια απ' αυτζσ τισ ανταποκρίςεισ προάγει ζνα ξεχωριςτό 
είδοσ εμπειρίασ που κα βοθκιςει το άτομο να επιβιϊςει και να αναπτυχκεί κανονικά.  

Για παράδειγμα, το κλάμα ενόσ μωροφ κεωρείται ότι είναι ζνα βιολογικά 
προγραμματιςμζνο "ςιμα αγωνίασ" που κάνει αυτοφσ που το φροντίηουν να τρζξουν. 
Δεν κεωροφνται μόνο τα παιδιά βιολογικά προγραμματιςμζνα να μεταβιβάηουν τθν 
αγωνία τουσ με δυνατζσ, πακιαςμζνεσ φωνζσ, αλλά οι θκολόγοι επίςθσ πιςτεφουν ότι 
και αυτοί που τα φροντίηουν ζχουν τθν βιολογικι προδιάκεςθ να αντιδράςουν ςε 
τζτοια ςιματα. Ζτςι θ ςθμαςία από άποψθ προςαρμοςτικότθτασ του κλάματοσ ενόσ 
βρζφουσ είναι να βεβαιϊςει ότι (1) κα ικανοποικοφν οι βαςικζσ ανάγκεσ του 
βρζφουσ (π.χ. πείνα, δίψα, αςφάλεια) (2) το βρζφοσ κα ζχει επαρκι επαφι μ' άλλουσ 
ανκρϊπουσ ϊςτε να διαμορφϊςει αρχικζσ κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ επαφζσ 
(Bowlby, 1973). 

Αν και οι θκολόγοι είναι ιδιαίτερα επικριτικοί απζναντι ςτουσ κεωρθτικοφσ τθσ 
μάκθςθσ πάνω ςτο ότι παραβλζπουν τισ βιολογικζσ βάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 
ανάπτυξθσ, εν τοφτοισ γνωρίηουν καλά ότι θ ανάπτυξθ δεν μπορεί να προχωριςει 
πολφ χωρίσ μάκθςθ. Για παράδειγμα, το κλάμα ενόσ βρζφουσ μπορεί να είναι ζνα 
ενςτικτϊδεσ ςιμα που προάγει τθν ανκρϊπινθ επαφι από τθν οποία προκφπτουν 
ςυναιςκθματικζσ επαφζσ, ωςτόςο αυτζσ οι ςυναιςκθματικζσ επαφζσ δεν 
"ςυμβαίνουν" αυτομάτωσ. Το παιδί πρζπει πρϊτα να μάκει να ξεχωρίηει τα οικεία 
πρόςωπα απ' αυτά των ξζνων πριν να δείξει ςτοιχεία ςυναιςκθματικισ επαφισ με 
ζνα μόνιμο ςφντροφο. Συμπεραίνουμε ότι αυτι θ προςαρμοςτικι ςθμαςία τθσ 
μάκθςθσ του διαχωριςμοφ μασ γυρνάει πίςω ςτθν περίοδο αυτι τθσ ιςτορίασ τθσ 
εξζλιξθσ όταν οι άνκρωποι ταξίδευαν ςε νομαδικοφσ ςχθματιςμοφσ και ηοφςαν ςτθν 
φπαικρο. Κατά τθν περίοδο αυτι είναι κρίςιμο το ότι ζνα βρζφοσ προςκολλάται ςε 
οικείουσ και φοβάται τουσ αγνϊςτουσ, γιατί αποτυγχάνοντασ να κλάψει αντιδρϊντασ 
ς' ζνα άγνωςτο πρόςωπο κα μποροφςε να κάνει το παιδί "εφκολθ λεία" για ζνα 
εχκρικό ηϊο.  

Τϊρα κεωρείςτε τθν άλλθ όψθ του νομίςματοσ. Μερικοί γονείσ που υποφζρουν από 
διάφορεσ δυςτυχίεσ τθσ ηωισ (π.χ. μακρά αςκζνεια, κατάκλιψθ, ατυχισ γάμοσ, ι ζνα 
δφςτροπο μωρό) μπορεί να μθν δείχνουν τθ δζουςα προςοχι ι να αμελοφν το μωρό, 
με αποτζλεςμα τα κλάματα του μωροφ ςπάνια να προάγουν κάποια επαφι μαηί τουσ. 
Ζνα τζτοιο βρζφοσ πικανϊσ να μθ δθμιουργιςει ιςχυροφσ ςυναιςκθματικοφσ 
δεςμοφσ μ' αυτοφσ και κα παραμείνει μάλλον ντροπαλό και ςυναιςκθματικά 
αδιάφορο προσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ςτα επόμενα χρόνια. (Ainsworth, 1979. 
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Sroufe, Fox, & Pancake, 1983). Aυτό που ζχει μάκει το παιδί από τισ πρϊτεσ εμπειρίεσ 
του είναι ότι οι πλθςιζςτεροι ςφντροφοί του είναι ανεφκυνοι και ανάξιοι 
εμπιςτοςφνθσ. Κατά ςυνζπεια το παιδί γίνεται αμφίκυμο ι εχκρικό απζναντι ς' 
αυτοφσ που το φροντίηουν και μπορεί να κεωριςει αργότερα τουσ ςυνεργάτεσ του 
π.χ. δαςκάλουσ και ςυμμακθτζσ, το ίδιο ανάξια εμπιςτοςφνθσ άτομα, τα οποία κα 
ζπρεπε κατά το δυνατόν να αποφεφγονται.  

Ρόςο ςθμαντικζσ είναι οι πρϊτεσ εμπειρίεσ ενόσ ατόμου; Οι θκολόγοι πιςτεφουν ότι 
είναι πολφ ςθμαντικζσ. Για τθν ακρίβεια, πρεςβεφουν ότι μπορεί να υπάρχουν 
"κρίςιμεσ περίοδοι" ανάπτυξθσ χαρακτθριςτικϊν και ςυμπεριφορϊν. Κρίςιμθ 
περίοδοσ είναι μζροσ του κφκλου τθσ ηωισ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ, ο 
αναπτυςςόμενοσ οργανιςμόσ είναι εν μζρει ευαίςκθτοσ ι ανταποκρίνεται ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ -εκτόσ τθσ περιόδου αυτισ τα ίδια 
γεγονότα ι επιδράςεισ κεωρείται ότι ζχουν μικρότερθσ διάρκειασ, ι και κακόλου 
επιπτϊςεισ. Ασ το εξθγιςουμε με ζνα παράδειγμα: Μερικοί θκολόγοι πιςτεφουν ότι 
τα τρία πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ κεςμοκετοφν μια κρίςιμθ περίοδο για τθν ανάπτυξθ 
τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ υπευκυνότθτασ ςτα ανκρϊπινα όντα. Μςωσ, 
είμαςτε εξαιρετικά επιρρεπείσ ςτο να δθμιουργιςουμε ςτενοφσ ςυναιςκθματικοφσ 
δεςμοφσ κατά τα τρία πρϊτα χρόνια. Εάν ζχουμε λίγεσ ι κακόλου ευκαιρίεσ ϊςτε να 
ςυμβεί κάτι τζτοιο κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, τότε κα είναι δφςκολο να 
δθμιουργιςουμε ςτενζσ φιλίεσ ι ιδιαίτερεσ ςυναιςκθματικζσ ςχζςεισ με άλλουσ 
ανκρϊπουσ αργότερα ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. Σαφϊσ, αυτι είναι ο πιο 
ενδιαφζρων και προκλθτικόσ ιςχυριςμόσ ςχετικά με τθ ςυναιςκθματικι ηωι των 
ανκρϊπινων πλαςμάτων, τον οποία κα εξετάςουμε προςεκτικά όταν κα 
επιςτρζψουμε ςτο ηιτθμα τθσ πρϊιμθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ 
ςτο κεφ.11. 

Συνοψίηοντασ, οι θκολόγοι πρόκυμα αναγνωρίηουν ότι είμαςτε κατά βάςθ προϊόν 
των εμπειριϊν μασ. Ωςτόςω βιάηονται να μασ υπενκυμίςουν ότι είμαςτε 
κλθρονομικϊσ βιολογικά πλάςματα, των οποίων τα εγγενι χαρακτθριςτικά επιδροφν 
ςτα είδθ των μακθςιακϊν εμπειριϊν που πικανό να ζχουμε. 

Θ ςυνειςφορά τθσ θκολογικισ κεϊρθςθσ και κριτικι τθσ 

Επειδι θ θκολογία προζκυψε από τθν εργαςία των ηωολόγων, θ περιςςότερθ 
ζρευνα,θ οποία οδθγικθκε από αυτιν τθν προςζγγιςθ εςτιάςτθκε ςτθ ςυμπεριφορά 
των ηϊων. Μόνο τα τελευταία 15 με 20 χρόνια οι υποςτθρικτζσ τθσ θκολογίασ ζχουν 
κάνει ςοβαρζσ προςπάκειεσ να προςδιορίςουν τισ βιολογικζσ βάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 
ςυμπεριφοράσ. Αν και δεν ζχουν επιτφχει ςτο να μασ προςφζρουν μια κατανοθτι 
κεϊρθςθ όλων των πλευρϊν τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, οι θκολόγοι ζχουν κάνει 
τουσ ερευνθτζσ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ να δίνουν όλο και μεγαλφτερθ προςοχι 
ςτο ότι κάκε παιδί ζχει μια βιολογοεξελικτικι κλθρονομικότθτα που επθρεάηει τθν 
ςυμπεριφορά τουσ και τισ αντιδράςεισ των άλλων προσ το παιδί. 

Μςωσ θ πιο γοθτευτικι θκολογικι ιδζα -τθν οποία κα εξετάςουμε λεπτομερϊσ ςτο 
Κεφάλαιο 11- είναι ότι τα βρζφθ είναι κοινωνικά πλάςματα λόγω τθσ 
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κλθρονομικότθτασ τα οποία είναι αρκετά ικανά ςτο να προωκιςουν και να 
διατθριςουν κοινωνικζσ δράςεισ από τθν θμζρα που γεννιοφνται. Θ άποψθ αυτι 
βρίςκεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με αυτιν των μπιχεβιοριςτϊν, που περιγράφουν το 
νεογζννθτο ςαν tabula rasa, ι ςαν το "ακοινϊνθτο" βρζφοσ του Piaget, που ζρχεται 
ςτον κόςμο εφοδιαςμζνο μόνο με μερικζσ βαςικζσ αντανακλαςτικζσ αντιδράςεισ. Οι 
θκολόγοι επίςθσ πιςτεφουν ότι θ πορεία τθσ εξζλιξθσ ζχει προετοιμάςει τα 
ανκρϊπινα όντα να αναπτφξουν και να εμφανίςουν κίνθτρα, όπωσ ο αλτρουιςμόσ τα 
οποία ςυνειςφζρουν ςτο κοινό καλό και μασ επιτρζπουν να ηοφμε και να 
εργαηόμαςτε με ςχετικι αρμονία. 

Το Πλαίςιο 2-4 περιγράφει μερικζσ παρατθριςεισ που προτείνουν ότι ίςωσ υπάρχει 
μια βιολογικι βάςθ για ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ αλτρουιςμοφ. 

Κριτικάροντασ, θ θκολογικι προςζγγιςθ είναι ςαν τθν ψυχαναλυτικι κεωρία όςον 
αφορά τθ δυςκολία να ελεχκοφν. Ρϊσ αποδεικνφει κάποιοσ ότι διαφορετικά κίνθτρα, 
τρόποι και ςυμπεριφορζσ είναι εγγενείσ, είναι επίκτθτα ι είναι προϊόντα εξελικτικοφ 
ιςτορικοφ; Tζτοιεσ δοξαςίεσ είναι δφςκολο να επιβεβαιωκοφν. Θ θκολογικι κεωρία 
ζχει κριτικαριςτεί ότι είναι αναδρομικι, ι "post hoc" εξιγθςθ τθσ ανάπτυξθσ. Κα 
μποροφςε κάποιοσ εφκολα να εφαρμόςει εξελικτικζσ ζννοιεσ για να εξθγιςει ότι ζχει 
ςυμβεί ιδθ, θ κεωρία όμωσ μπορεί να προβλζψει τι είναι πικανό να ςυμβεί ςτο 
μζλλον; Ρολλοί διαμορφιςτζσ - εξελικτικοί πιςτεφουν ότι δεν μπορεί. 

Σε πείςμα αυτι τθσ κριτικισ, θ θκολογικι κεϊρθςθ είναι μια πολφτιμθ ςυνειςφορά 
ςτο πεδίο τθσ διαμορφωτικισ ψυχολογίασ. Ζχει παράςχει μια υγιι ιςορροπία ςτθ 
βαριά περιβαλλοντικι ζμφαςθ των μακθςιακϊν κεωριϊν εξακριβϊνοντασ 
ςπουδαίεσ βιολογικζσ απόψεισ ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ. Επίςθσ, ζχει ενιςχφςει 
τθν οικολογικι άποψθ ότι ζχουμε πολλά να μάκουμε ακόμθ για τθ διαδικαςία 
ανάπτυξθσ παρατθρϊντασ προςεκτικά τα παιδιά και τουσ εφιβουσ ςτο κακθμερινό 
τουσ περιβάλλον. 

Θεωρίεσ και κοςμοκεωρίεσ 

Ζχουμε τϊρα ολοκλθρϊςει τθν επιςκόπθςθ των "μεγάλων κεωριϊν" τθσ ανκρϊπινθσ 
ανάπτυξθσ. Ρϊσ κα μποροφςαμε να τισ ςυγκρίνουμε; Ζνασ τρόποσ είναι να 
ομαδοποιιςουμε τισ κεωρίεσ ςε ακόμα μεγαλφτερεσ κατθγορίεσ, διότι κάκε μια 
βαςίηεται ςε μια ευρφτερθ κοςμοκεϊρθςθ, ι ομάδα φιλοςοφικϊν παραδοχϊν. 
Εξετάηοντασ τισ κεμελιϊδεισ υποκζςεισ που αποτελοφν τθ βάςθ διαφορετικϊν 
κεωριϊν μποροφμε να εκτιμιςουμε ίςωσ πόςο βακειά κατευκφνονται μερικζσ από 
τισ διαφωνίεσ τουσ. 

Οι περιςςότερεσ κεωρίεσ ανάπτυξθσ βαςίηονται ςε μια από τισ δφο ςπουδαιότερεσ 
κεωριςεισ του κόςμου (Overtou, 1984). H πρϊτθ, ι το μθχανικό μοντζλο, 
παρομοιάηει τα ανκρϊπινα όντα με μθχανζσ κεωρϊντασ τα ωσ εξισ: (1) είναι μια 
ςυλλογι μερϊν (ςυμπεριφορϊν) που μποροφν να αποςυνδεκοφν, όπωσ οι μθχανζσ 
μποροφν να χωριςκοφν κομμάτι-κομμάτι (2) είναι πακθτικά όντα, αλλάηοντασ κυρίωσ 
όταν αντιδροφν ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (όπωσ οι μθχανζσ που εξαρτϊνται από 
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εξωτερικζσ πθγζσ ενζργειασ για να λειτουργιςουν) και (3) αλλάηουν βακμιαία ι 
ςυνεχϊσ κακϊσ τα τμιματά τουσ (ςυγκεκριμζνα πρότυπα ςυμπεριφοράσ) 
προςτίκενται ι αφαιροφνται. Αντικζτωσ, το οργανιςμικό μοντζλο ςυγκρίνει τα 
ανκρϊπινα όντα με φυτά και άλλουσ ηϊντεσ οργανιςμοφσ κεωρϊντασ τουσ ωσ 
ακολοφκωσ: (1) Eίναι ολοκλθρωμζνα όντα που δεν μποροφν να κεωρθκοφν ςαν απλι 
ςυλλογι τμθμάτων (2) είναι ενεργά ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ, αλλάηοντασ κάτω από 
τθν κακοδιγθςθ εςωτερικϊν δυνάμεων και (3) αναπτφςςονται μζςω κακοριςμζνων 
(αςυνεχϊν) ςταδίων κακϊσ προοδεφουν ςτθν διάρκεια τθσ ηωισ. 

Ροιοί κεωρθτικοί ζχουν αποδεχκεί ποιο μοντζλο; Ξεκάκαρα, οι κεωρθτικοί τθσ 
μάκθςθσ, όπωσ ο Watson και ο Skinner, υποςτθρίηουν τθ μθχανιςτικι άποψθ του 
κόςμου, επειδι βλζπουν τα ανκρϊπινα όντα ωσ ςχθματιςμζνα πακθτικά από τα 
περιβαλλοντικά ερεκίςματα και αναλφουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά αντίδραςθ 
προσ αντίδραςθ. 

Θ κοινωνικομακθςιακι κεωρία του Bandura και θ οικολογικι προςζγγιςθ που 
πραγματευτικαμε ςτο Πλαίςιο 2-3 είναι κατά βάςθ μθχανιςτικζσ, ακόμθ 
αντανακλοφν τθ ςθμαντικι οργανιςμικι κεϊρθςθ ότι τα ανκρϊπινα όντα είναι 
ενεργά πλάςματα που επιδροφν και δζχονται επιδράςεισ από το περιβάλλον τουσ. 
Αντίκετα, οι ψυχαναλυτικοί κεωρθτικοί όπωσ ο Freud και ο Εrikson, θκολογιςτζσ και 
γνωςτικοαναπτυξιακοί τθσ ςχολισ του Piaget, ςτθρίηουν όλοι τισ κεωρίεσ τουσ 
κυρίωσ ςτο οργανιςμικό μοντζλο: με δεδομζνθ κάποια ενκάρρυνςθ από το 
περιβάλλον τουσ, τα ανκρϊπινα όντα κα προοδεφςουν διαμζςω βθμάτων ι 
ςταδίων όπωσ ορίηεται από δυνάμεισ που βρίςκονται μζςα τουσ - ςαν ςπόροι- που 
εξελίςςονται ςε ανκιςμζνα τριαντάφυλλα. Το Πλαίςιο 2-5 περιγράφει τισ 
φιλοςοφικζσ παραδοχζσ που αποτελοφν τθ βάςθ κάκε μιασ από τισ κεωρίεσ που 
εξετάςαμε. Κακϊσ ςυγκρίνετε τισ δικζσ ςασ γωνίεσ κεϊρθςθσ με αυτζσ των 
κεωρθτικϊν, κα πρζπει να είςτε ςε κζςθ να ορίςετε τθ δικιά ςασ "κεϊρθςθ του 
κόςμου" πάνω ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ και ανάπτυξθ. 

Φυςικά, οι μεγάλεσ κεωρίεσ διαφοροποιοφνται κατά τρόπο άλλο απ' ότι οι 
παγκόςμιεσ αντιλιψεισ που αςπάηονται. Οι κεωρθτικοί όχι μόνο ακολουκοφν 
διαφορετικζσ μεκόδουσ ζρευνασ κατά τα τεςτ των υποκζςεων και παραδοχϊν αλλά 
επίςθσ δίνουν ζμφαςθ ςε τελείωσ διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ ανάπτυξθσ. Οι 
ψυχαναλυτικοί κεωρθτικοί εςτιάηονται ςτθν κοινωνικι και ςυναιςκθματικι 
ανάπτυξθ. Μασ ζκαναν γνωςτό ότι οι πρϊιμεσ εμπειρίεσ και οι αςυνείδθτεσ 
ςυναιςκθματικζσ ςυγκροφςεισ μποροφν να επθρεάςουν δραματικά τθν 
αναπτυςςόμενθ προςωπικότθτασ. Οι μακθςιακοί κεωρθτικοί ενδιαφζρονται κυρίωσ 
για τθν ίδια τθν διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ. Μασ ζχουν βοθκιςει να αντιλθφκοφμε 
πϊσ τα παιδιά επθρεάηονται από το περιβάλλον και πϊσ οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 
ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ ςτακερϊν ςυνθκειϊν, 
γνωριςμάτων, ταλζντων και ιδιαιτεροτιτων. Οι γνωςτικοί κεωρθτικοί 
επικεντρϊνονται ςτισ διανοθτικζσ πλευρζσ τθσ ανάπτυξθσ. Μασ κυμίηουν ότι τα 
παιδιά είναι ενεργθτικά και περίεργοι "ςτοχαςτζσ" των οποίων οι ερμθνείεσ του 
περιβάλλοντοσ κακορίηουν τι είδουσ εμπειριϊν μάκθςθσ πρόκειται να ζχουν. Οι 
θκολόγοι ςυμφωνοφν εν μζρει με κάκε μία από αυτζσ τισ απόψεισ. Αλλά επίςθσ 
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δίνουν ζμφαςθ ςτο ότι τα ανκρϊπινα όντα είναι βιολογικά δθμιουργιματα που 
κλθρονομοφν διάφορα χαρακτθριςτικά, ςυμπεριφορζσ και κίνθτρα που βοθκοφν ςτο 
να οδθγθκοφν ςε ιδιαίτερα μονοπάτια ανάπτυξθσ. 

 Ζχουμε δεί ότι κάκε κεωρία από αυτζσ ζχει ςυγκεκριμζνεσ δυνατότθτεσ και κάκε μια 
είναι αντικείμενο κριτικισ. Σιμερα αρκετοί αναπτυξιολόγοι μποροφν να περιγράφουν 
ωσ κεωρθτικοί εκλεκτιςτζσ -αυτοί που αναγνωρίηουν ότι καμία από τισ κεωρίεσ αυτζσ 
δεν μπορεί να εξθγιςει όλεσ τισ πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ αλλά ότι κάκε 
μια ζχει ςυνειςφζρει ς' ότι ξζρουμε ςχετικά με τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. 

Το ςχζδιο για το υπόλοιπο βιβλίο είναι να κάνει μια εκλεκτικι προςζγγιςθ, 
δανειηόμενθ από διαφορετικζσ κεωρίεσ ϊςτε να κατατάξει τθ ςυνειςφορά τουσ ς' 
ζνα ενοποιθμζνο, ολιςτικό πορτραίτο του αναπτυςςόμενου παιδιοφ. Εν τοφτοισ, 
εμείσ δεν κα αποςταςιοποιθκοφμε από κεωρθτικζσ διενζξεισ, γιατί αυτζσ οι 
λογομαχίεσ ςυχνά παράγουν τισ πιο ςυναρπαςτικζσ ανακαλφψεισ ςτο πεδίο αυτό. Το 
επόμενο κεφάλαιο π.χ., κα μασ δείξει πωσ θ διζνεξθ "θ φφςθ ενάντια ςτθν αγωγι" 
ζχει βοθκιςει ςτο να αντιλθφκοφμε πϊσ θ κλθρονομικότθτα και το περιβάλλον 
αλλθλεπιδροφν για να επθρεάςουν τθν εφυία, τθν προςωπικότθτα και τθν ψυχικι 
υγεία.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πλαίςιο 2-1.  

Ποια είναι θ ςτάςθ ςασ απζναντι ςτα ςθμαντικότερα αναπτυξιακά ηθτιματα; 

1. Τα παιδιά 

a. είναι δθμιουργιματα των οποίων τα βαςικά αρνθτικά ι ατομικά (selfish) ζνςτικτα 
πρζπει να ελζγχονται. 

b. δεν γεννιοφνται οφτε καλά οφτε κακά. 

c. γεννιοφνται με πολλζσ κετικζσ και λίγεσ αρνθτικζσ τάςεισ. 

2. Βιολογικζσ επιρροζσ (κλθρονομικότθτα, δυνάμεισ ωρίμανςθσ) και περιβαλλοντικζσ 
επιρροζσ (πολιτιςμόσ, γονείσ, εμπειρίεσ μάκθςθσ) ςυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ. Πμωσ 

a) οι βιολογικoί παράγοντεσ ςυνειςφζρουν περιςςότερο από τουσ περιβαλλοντικοφσ. 

b) βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντεσ ςυνειςφζρουν εξίςου. 

c) οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ ςυνειςφζρουν περιςςότερο από τουσ βιολογικοφσ. 

3. Οι άνκρωποι είναι βαςικά 

a) ενεργά όντα που παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτο να κακορίηουν τισ ικανότθτζσ τουσ και 
τισ ςυμπεριφορζσ τουσ. 

b) πακθτικά όντα των οποίων τα χαρακτθριςτικά είναι πλαςμζνα είτε από κοινωνικζσ 
επιρροζσ (γονείσ ι άλλοι ςθμαντικοί άνκρωποι, εξωτερικά γεγονότα) είτε από 
βιολογικοφσ παράγοντεσ των οποίων δεν ζχουν τον ζλεγχο. 

4. Θ ανάπτυξθ προχωράει 
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a) κατά ςτάδια, ζτςι ϊςτε το άτομο αλλάηει μάλλον ξαφνικά και γίνεται ζνα αρκετά 
διαφορετικό άτομο απ’ ότι ιταν ςτο προθγοφμενο ςτάδιο 

b) ςυνεχϊσ -με μικρζσ προςαυξιςεισ χωρίσ τρανταχτζσ διαφορζσ ι διακριτά ςτάδια. 

5. Χαρακτθριςτικά όπωσ επικετικότθτα ι εξάρτθςθ 

a) εμφανίηονται ςτθν παιδικι θλικία και παραμζνουν πολφ ςτακερά ςτο πζραςμα των 
χρόνων. 

b) πρωτοεμφανίηονται ςτθν παιδικι θλικία αλλά ςυχνά εξαφανίηονται, ι δίνουν αργότερα 
τθ κζςθ τουσ ςε άλλα αρκετά διαφορετικά χαρακτθριςτικά. 

6. Πταν ςυγκρίνουμε τθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν ατόμων, βλζπουμε 

a) κυρίωσ ομοιότθτεσ. Ραιδιά και ενιλικεσ αναπτφςςονται δια μζςω ενόσ μοναδικοφ 
τρόπου εξζλιξθσ και βιϊνουν τισ ίδιεσ αλλαγζσ ςτισ ίδιεσ θλικίεσ. 

b) κυρίωσ διαφορζσ. Διαφορετικοί άνκρωποι ςυχνά περνοφν διαφορετικζσ ακολουκίεσ 
αλλαγϊν και ζχουν εντελϊσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. 

                                                   Ερωτιςεισ 

 1 2 3 4 5 6 

Οι δικζσ ςου απαντιςεισ _ _ _ _ _ _ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πλαίςιο 2-2.  

Πρϊιμθ εμπειρία, μθχανιςμοί άμυνασ και θ προςωπικότθτα του ενιλικα. 

Σε κάκε ψυχοςεξουαλικό ςτάδιο, οι παρορμιςεισ του προεγϊ και οι κοινωνικζσ απαιτιςεισ 
αναπόφευκτα ζρχονται ςε ςφγκρουςθ. Ακόμθ και θ φαινομενικά ακίνδυνθ τάςθ ενόσ 
νεαροφ βρζφουσ να εξερευνά αντικείμενα με το ςτόμα του είναι πικανόν να οδθγιςει ςε 
διαφωνία με τθν μθτζρα του και ωσ εκ τοφτου να του προκαλζςει άγχοσ, αν οι εξερευνιςεισ 
του ςυχνά επικεντρϊνονται ςε αντικείμενα που θ μθτζρα κεωρεί ακατάλλθλα, όπωσ το 
κραγιόν τθσ, αποτςίγαρα, ι ηωφφια που ζχει ςτριμϊξει ςε μια γωνία. Ρϊσ τα παιδιά τα 
βγάηουν πζρα με τισ ςυγκροφςεισ και τισ αγωνίεσ που υφίςτανται; 

Ο Freud (1940-1964) περιζγραψε διάφορουσ μθχανιςμοφσ που μπορεί τα παιδιά να 
χρθςιμοποιιςουν για να υπεραςπίςουν τουσ εαυτοφσ τουσ (για τθν ακρίβεια τα “Εγϊ” τουσ) 
κατά των αγωνιϊν ι των αβεβαιοτιτων τθσ ενθλικίωςθσ. Ενασ τζτοιοσ αμυντικόσ 
μθχανιςμόσ - εξιδανίκευςθσ- λαμβάνει χϊρα όταν το εγϊ βρίςκει κοινωνικά αποδεκτζσ 
διεξόδουσ για μθ αποδεκτά κίνθτρα. Ο Freud πίςτευε ότι θ ςυχνι χριςθ τθσ 
“εξιδανίκευςθσ” κα μποροφςε να ζχει μακροπρόκεςμα αποτελζςματα ςτθν 
αναπτυςςόμενθ προςωπικότθτα. Για παράδειγμα, μια ζφθβθ που ςυνθκίηει να 
“εξιδανικεφει” τισ ςεξουαλικζσ τθσ ορμζσ με το να κάνει κρφα λουτρά ίςωσ γίνει “τρελλι για 
κακαριότθτα” ωσ ενιλικθ. 

Ενασ άλλοσ ςθμαντικόσ αμυντικόσ μθχανιςμόσ του “εγϊ” είναι θ κακιλωςθ, ι 
αναχαιτιςμζνθ ανάπτυξθ. Σφμφωνα με τον Freud, το παιδί που υφίςταται ςοβαρζσ 
ςυγκροφςεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ανάπτυξθσ μπορεί να είναι διςτακτικό ι ανίκανο να 
προχωριςει ςτο επόμενο ςτάδιο, όπου οι αβεβαιότθτεσ είναι ακόμθ μεγαλφτερεσ. Το παιδί 
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μπορεί τότε να κακθλωκεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο και θ περαιτζρω ανάπτυξθ κα 
αναχαιτιςτεί ι τουλάχιςτον κα εξαςκενίςει. Ο Freud πίςτευε ότι μερικοί άνκρωποι 
κακθλϊνονται ςτο επίπεδο τθσ πρωταρχικισ διαδικαςίασ ςκζψθσ και κατά ςυνζπεια 
παραμζνουν “ονειροπόλοι“ ι “μθ ρεαλιςτικά αιςιόδοξοι” ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ 
τουσ. Αλλοι κακθλϊνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Ενα παράδειγμα είναι αυτόσ 
που για χρόνια βυηαίνει τον αντίχειρά του, του οποίου θ κακιλωςθ ςτο ςτοματικό ςτάδιο 
μπορεί να εκφραςτεί αργότερα ςτθ ηωι του ςε υποκατάςτατεσ ενζργειεσ, όπωσ είναι το 
κάπνιςμα του ενόσ τςιγάρου μετά το άλλο, θ αςταμάτθτθ ομιλία ι το ςτοματικό ςεξ. 

Ενασ άλλοσ ςθμαντικόσ αμυντικόσ μθχανιςμόσ, θ παλινδρόμθςθ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν 
υποχϊρθςθ ςε ζνα προθγοφμενο, λιγότερο τραυματικό, ςτάδιο ανάπτυξθσ. Για 
παράδειγμα, ζνα τετράχρονο που αιςκάνεται αναςφάλεια λόγω τθσ άφιξθσ ενόσ νζου 
μωροφ ςτο ςπίτι μπορεί να ξαναγυρίςει ςε βρεφικζσ ενζργειεσ, όπωσ το να ξεςπάει ςε 
νεφρα ι να ηθτά χυμό από μπιμπερό για να προςελκφςει το μερίδιό του από τθν προςοχι 
των γονζων. Ακόμθ και καλά προςαρμοςμζνοι ενιλικεσ μπορεί να παλινδρομοφν από 
καιροφ εισ καιρόν για να ξεχάςουν τα προβλιματά τουσ ι να μειϊςουν το άγχοσ. Για 
παράδειγμα, ο αυνανιςμόσ είναι ζνασ πρϊιμοσ τρόποσ ςεξουλικισ λειτουργίασ που μπορεί 
να επιχειριςει ζνα άτομο για να μειϊςει τισ ςεξουαλικζσ ςυγκροφςεισ και απογοθτεφςεισ. 
Τα όνειρα είναι μια παλινδρομικι δραςτθριότθτα που δίνουν τθν δυνατότθτα ςτο άτομο να 
ξεπεράςει τισ ςυγκροφςεισ και να αποκτιςει ευχαρίςτθςθ μζςα από τθν μαγεία των 
ευςεβϊν πόκων. 

Συνοψίηοντασ, ο Freud επιμζνει ότι το παρελκόν ςυνεχίηει να ηεί. Λςχυρίηεται ότι οι εμπειρίεσ 
και οι ςυγκροφςεισ τθσ πρϊιμθσ παιδικισ θλικίασ μπορεί να μασ καταδιϊκουν ςτθ μετζπειτα 
ηωι και να επθρεάηουν τα ενδιαφζροντα, τισ ςυμπεριφορζσ και τισ προςωπικότθτεσ μασ ωσ 
ενθλίκων. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πλαίςιο 2-3.  

Μια νζα ματιά ςτο περιβάλλον. Θ οικολογικι άποψθ. 

Τι είναι αυτι θ οντότθτα που ονομάηουμε περιβάλλον; Ραραδοςιακζσ απόψεισ που 
εκφράςτθκαν από τον Watson και τον Skinner, περιγράφουν το περιβάλλον ωσ τθν κάκε μια 
ξεχωριςτά και όλεσ μαηί τισ εξωτερικζσ δυνάμεισ, που διαμορφϊνουν τθν ανάπτυξθ του 
ατόμου. Αν και οι μοντζρνοι κεωρθτικοί τθσ μάκθςθσ (π.χ. ο Bandura το 1986) ζχουν 
υποχωριςει από αυτι τθν απόλυτα μθχανιςτικι άποψθ, αναγνωρίηοντασ ότι το περιβάλλον 
ταυτόχρονα επθρεάηει και επθρεάηεται από τα άτομα, ςυνζχιςαν να δίνουν αόριςτεσ μόνο 
περιγραφζσ για το τι περιζχει το περιβάλλον ςτο οποίο διαδραματίηεται θ ανάπτυξθ. 

Λςωσ θ πιο λεπτομερισ ανάλυςθ των επιρροϊν του περιβάλλοντοσ που εμφανίςτθκε μζχρι 
ςιμερα, είναι θ οικολογικι κεωρία τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ του Urie Bronfenbrenner 
(1979, 1989). Ο Bronfenbrenner ξεκινά υποκζτωντασ ότι, το φυςικό περιβάλλον είναι θ 
κφρια πθγι επιρροισ ςτα αναπτυςςόμενα παιδιά. Μια πθγι που ςυχνά παραβλζπεται, (ι 
απλά αγνοείται) από τουσ ερευνθτζσ που επιλζγουν να μελετιςουν τθν ανάπτυξθ ςτο 
υψθλά τεχνθτό περιβάλλον του εργαςτθρίου. 

Ο Bronfenbrenner το 1979 ςυνεχίηει, με το να ορίηει το “περιβάλλον” (ι τθ φυςικι 
οικολογία), ωσ μια “ομάδα ςυνεχόμενων δομϊν, που θ μία βρίςκεται μζςα ςτθν άλλθ, όπωσ 
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ζνα ςετ από “μπαμοφςκεσ” (ς.22). Μ’ άλλα λόγια, ζνα παιδί που αναπτφςςεται, 
ενςωματϊνεται ςε πολλά περιβαλλοντικά ςυςτιματα, που ξεκινοφν από τα άμεςα όπωσ θ 
οικογζνεια, και καταλιγουν ςε πιο απομακρυςμζνα, όπωσ ο ευρφτεροσ πολιτιςμόσ (βλζπε 
ςχιμα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O μικρότεροσ κφκλοσ ςτο εςωτερικό είναι το μικροςφςτθμα που αποτελείται από τθ μθτζρα, 
τον πατζρα και το παιδί.  

Ο δεφτεροσ κφκλοσ που περιβάλλει το μικρότερο είναι το μεςοςφςτθμα και περιλαμβάνει 
τθν κακθμερινι φροντίδα, το ςχολείο και ομότιμεσ με το παιδί ομάδεσ. 

Ο τρίτοσ κφκλοσ είναι το εξωςφςτθμα, που περιλαμβάνει τα μζρθ εργαςίασ των γονιϊν, τα 
διάφορα κοινωνικά δίκτυα και τθν τοπικι κυβζρνθςθ.  

Ο τελευταίοσ κφκλοσ, που περικλείει όλουσ τουσ προθγοφμενουσ είναι το μακροςφςτθμα και 
περιλαμβάνει ιςτορικά γεγονότα και άλλεσ κουλτοφρεσ. 

Κακζνα από αυτά τα ςυςτιματα κεωρείται ότι αλλθλεπιδρά με τα υπόλοιπα και με το άτομο 
για να επθρρεάςει τθν ανάπτυξθ με ςφνκετουσ τρόπουσ. Ασ ρίξουμε μια πιο προςεκτικι 
ματιά. 

Θ πιο εςωτερικι περιβαλλοντικι δομι του Bronfenbrenner, ι μικροςφςτθμα, αποτελείται 
από το άμεςο γενικό πλαίςιο των ατομικϊν εμπειριϊν. Για τθν πλειοψθφία των 
νεογζννθτων το μικροςφςτθμα περιορίηεται ςτθν οικογζνεια. Αλλά ςταδιακά, αυτι θ δομι 
γίνεται πιο ςφνκετθ, κακϊσ τα παιδιά ωριμάηουν και εκτίκενται ςτθν κακθμερινι φροντίδα, 
ςε προςχολικζσ τάξεισ, ομάδεσ παιδιϊν και περιοχζσ παιχνιδιοφ ςτθ γειτονιά. Πχι μόνο τα 
παιδιά είναι πικανό να επθρεαςτοφν από τουσ ανκρϊπουσ που είναι παρόντεσ ςτο δικό 
τουσ μικροςφςτθμα, αλλά επίςθσ επθρεάηουν αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Ρ.χ. ζνα πολφ 
ευερζκιςτο ι δφςκολο νιπιο, μπορεί να απομακρφνει τουσ γονείσ, ι, ακόμθ να 
δθμιουργιςει προςτριβζσ μεταξφ τουσ, που είναι δυνατόν να καταςτρζψουν το γάμο τουσ. 
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Τα μικροςυςτιματα είναι ςτ' αλικεια δυναμικά ςυςτιματα, μζςα ςτα οποία κάκε άτομο 
επθρεάηει και επθρεάηεται από τθν παρουςία άλλων προςϊπων.  

Το επόμενο περιβαλλοντικό ςτρϊμα, ι, μεςοςφςτθμα, αναφζρεται ςτουσ δεςμοφσ ι τισ 
ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μικροςυςτιματα. Ο Bronfenbrenner πιςτεφει ότι θ ανάπτυξθ των 
παιδιϊν είναι πικανό να βελτιςτιποιείται από δυνατοφσ, υποςτθρικτικοφσ δεςμοφσ μεταξφ 
των μικροςυςτθμάτων. Ρ.χ. νιπια που ανζπτυξαν ιςχυροφσ ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ με 
τουσ γονείσ τουσ, μποροφν να είναι καλά προετοιμαςμζνα, ϊςτε να πλθςιάςουν και να 
ςυνεργαςτοφν με τα άλλα παιδιά, όταν μπουν ςτον παιδικό ςτακμό. Θ ικανότθτα του 
παιδιοφ να μάκει αρικμθτικι ςτο δθμοτικό ςχολείο μπορεί να εξαρτθκεί, όχι μόνο από τισ 
οδθγίεσ που δίνει ο δάςκαλόσ του, αλλά επίςθσ από το βακμό ςτον οποίο τζτοιου είδουσ 
ςχολαςτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτιμϊνται και ενκαρρφνονται ςτο ςπίτι. 

Το τρίτο περιβαλλοντικό ςτρϊμα του Bronfenbrenner, ι εξωςφςτθμα, αποτελείται από 
καταςτάςεισ του περιβάλλοντοσ που δεν βιϊνουν άμεςα τα παιδιά, αλλά που είναι δυνατόν 
να επθρεάςουν τθν ανάπτυξι τουσ. Ρ.χ. οι ςυναιςκθματικζσ ςχζςεισ των παιδιϊν ςτο ςπίτι 
μπορεί να επθρεαςτοφν ςθμαντικά από το αν οι γονείσ τουσ είναι ικανοποιθμζνοι από τθ 
δουλειά τουσ ι όχι. Ραρομοίωσ, οι εμπειρίεσ των παιδιϊν ςτο ςχολείο είναι δυνατόν επίςθσ 
να επθρεαςτοφν από το εξωςφςτθμά τουσ-από ζνα πρόγραμμα κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ 
που υιοκετείται από το ςχολικό ςυμβοφλιο για παράδειγμα, ι από το κλείςιμο ενόσ 
εργοςταςίου ςτθν κοινότθτά τουσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εςόδων του 
ςχολείου. 

Τελικά, ο Bronfenbrenner τονίηει ότι θ ανάπτυξθ πάντα ςυντελείται μζςα ςε ζνα 
μακροςφςτθμα, δθλαδι ςε ζνα πολιτιςμικό γενικό πλαίςιο, ςτο οποίο ενςωματϊνονται 
μικροςυςτιματα, μεςοςυςτιματα και εξωςυςτιματα. Το μακροςφςτθμα είναι μια ευρεία, 
πολφπλευρθ ιδεολογία, που υπαγορεφει (ανάμεςα ςε άλλα πράγματα), πϊσ κα ζπρεπε να 
αντιμετωπίηονται τα παιδιά, τι κα ζπρεπε να διδάςκονται και για ποιοφσ ςτόχουσ κα ζπρεπε 
να αγωνίηονται. Φυςικά, αυτζσ οι αξίεσ διαφζρουν από πολιτιςμό ςε πολιτιςμό (και 
ανάμεςα ςε ομάδεσ με ξεχωριςτά πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά εντόσ ενόσ ευρφτερου 
πολιτιςτικοφ ςυνόλου) και μποροφν να επθρεάςουν ςε μεγάλο βακμό τα είδθ των 
εμπειριϊν που ζχουν τα παιδιά ςτο ςπίτι, τθ γειτονιά, το ςχολείο και όλα τα άλλα 
περιβαλλοντικά πλαίςια που τα επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα. Για να δϊςουμε ζνα 
παράδειγμα, τα περιςτατικά κακοποίθςθσ ενόσ παιδιοφ μζςα ςτθν οικογζνεια, (μια εμπειρία 
μικροςυςτιματοσ), είναι πολφ περιςςότερα ςε εκείνουσ τουσ πολιτιςμοφσ (ι 
μακροςυςτιματα), που επιδοκιμάηουν τθ φυςικι δφναμθ και τθ βία. (Belsky, 1980). 

Αν και μόλισ ζχουμε αγγίξει τθν οικολογικι άποψθ εδϊ, (κα εξερευνιςουμε τισ προτάςεισ 
τθσ πιο κάτω), ίςωσ ζχετε ιδθ αντιλθφκεί ότι δίνει μια πιο πλοφςια περιγραφι του 
περιβάλλοντοσ (και των περιβαλλοντικϊν επιδράςεων), από ότι δίνουν οι κεωρθτικοί τθσ 
μάκθςθσ. Κακζνασ από μασ λειτουργεί ςε διαφορετικά μικροςυςτιματα, που ςυνδζονται με 
ζνα μεςοςφςτθμα και ενςωματϊνονται ςε ζνα ευρφτερο γενικό πλαίςιο ενόσ 
εξωςυςτιματοσ και ενόσ μακροςφςτθματοσ. Δεν ζχει νόθμα για τουσ κεωρθτικοφσ τθσ 
οικολογικισ άποψθσ να προςπακιςουν να μελετιςουν τισ περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ ςτα 
τεχνθτά πλαίςια ενόσ εργαςτθρίου. Αντίκετα υποςτθρίηουν ότι, μόνο παρατθρϊντασ τισ 
ςυναλλαγζσ μεταξφ των ατόμων που αναπτφςςονται και του ςυνεχϊσ εναλλαςςόμενου 
φυςικοφ περίγυροφ τουσ, κα μπορζςουμε κάποτε να καταλάβουμε, πωσ τα άτομα 
επθρεάηουν και επθρεάηονται από το περιβάλλον τουσ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Πλαίςιο 2-4. 

Eίναι ο αλτρουιςμόσ μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ; 

Θ ιδζα τθσ "επικράτθςθσ του ιςχυροτζρου" του Δαρβίνου φαίνεται να αντιμάχεται τον 
αλτρουιςμό ωσ ενδογενζσ κίνθτρο. Ρολλοί ζχουν ερμθνεφςει τθν ιδζα του Δαρβίνου, ότι 
εννοεί πωσ ιςχυρά, αυτάρκθ άτομα που κζτουν τισ ανάγκεσ τουσ πάνω από αυτζσ των άλλων 
είναι αυτά τα οποία είναι πικανότερο να επιβιϊςουν. Αν ςυμβαίνει αυτό, τότε θ εξζλιξθ κα 
ευνοοφςε τθν ανάπτυξθ του ατομιςμοφ και του εγωϊςμοφ-όχι του αλτρουιςμοφ-ωσ βαςικά 
ςτοιχεία τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. 

O Martin Hoffman (1981) ζχει αςχολθκεί πρόςφατα με το κζμα αυτό, καταγράφοντασ 
αρκετοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ "επιβίωςθ του ιςχυρότερου" υποδθλϊνει ςτθν 
πραγματικότθτα τον αλτρουιςμό. Οι απόψεισ του περιςτρζφονται γφρω από το ότι τα 
ανκρϊπινα όντα τείνουν περιςςότερο να παίρνουν προςτατευτικά μζτρα από φυςικοφσ 
εχκροφσ, να ικανοποιοφν όλεσ τουσ τισ βαςικζσ ανάγκεσ και να αναπαράγονται επιτυχϊσ όταν 
ηουν μαηί ςε ςυνεργαηόμενεσ κοινωνικζσ μονάδεσ. Εάν είναι ςωςτι αυτι θ άποψθ, τα 
ςυνεργαηόμενα, αλτρουιςτικά άτομα κα είναι αυτά που είναι πικανότερο ότι κα επιβιϊςουν 
αρκετά ϊςτε να μεταφζρουν τα "αλτρουιςτικά γονίδια" τουσ, ςτουσ επερχόμενουσ. Οι 
ατομιςτζσ που ηουν "κατά μόνασ" κα πεκάνουν από πείνα, από εχκροφσ ι από άλλθ φυςικι 
καταςτροφι, όπου δεν κα μπορζςουν να ανταπεξζλκουν. Ζτςι, με τθν πάροδο χιλιάδων 
γενεϊν οι εξελικτικζσ διαδικαςίεσ κα ευνοιςουν τθν ανάπτυξθ των εγγενϊν κοινωνικϊν 
κινιτρων όπωσ ο αλτρουιςμόσ. Συμπεραςματικά, θ ςπουδαία αξία επιβίωςθσ να είναι 
κάποιοσ "κοινωνικόσ" κάνει τον αλτρουιςμό, τθν ςυνεργαςία και άλλα κοινωνικά κίνθτρα 
περιςςότερο ευλογοφανι ωσ ςτοιχεία τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ απ' ότι ο ανταγωνιςμόσ, ο 
ατομικιςμόσ και τα παρόμοια. 

Είναι προφανϊσ παράλογο να ιςχυριςτοφμε ότι είναι ςφνθκεσ τα βρζφθ να βοθκοφν τουσ 
άλλουσ ανκρϊπουσ. Πμωσ ο Θoffman πιςτεφει ότι ακόμα και τα νεογζννθτα βρζφθ είναι 
ικανά να αναγνωρίςουν και να βιϊςουν τα ςυναιςκιματα των άλλων. Αυτι θ ικανότθτα, 
γνωςτι ωσ εμπάκεια, κεωρείται ότι είναι μια ςπουδαία ςυνειςφορά προσ τον αλτρουιςμό, 
διότι ζνα άτομο πρζπει να αναγνωρίηει ότι οι άλλοι βρίςκονται ςε απόγνωςθ τρόπο τινά 
προτοφ πικανά να βοθκιςει. Ζτςι ο Hoffman υποςτθρίηει ότι τουλάχιςτον μια πλευρά του 
αλτρουιςμοφ - εμπάκεια - υπάρχει από τθ γζννθςθ. 

Θ κεωρία του Hoffman ςτθρίηεται ςε ζνα πείραμα (Sagi και Hoffman, 1976) κατά το οποίο ζνα 
μωρό μικρότερο από 36 ϊρεσ άκουγε (1) το κλάμα ενόσ άλλου βρζφουσ (2) μια το ίδιο θχθρι 
προςομοίωςθ κλάματοσ μωροφ από computer (3) κακόλου ιχουσ (θςυχία). Τα βρζφθ που 
άκουγαν το πραγματικό κλάμα του βρζφουσ άρχιηαν να κλαίνε μετά από λίγο, να εμφανίηουν 
φυςικά ςθμάδια αναταραχισ όπωσ κλωτςιζσ και να κάνουν μορφαςμοφσ. Τα μωρά που 
άκουγαν τθν προςομοίωςθ του κλάματοσ ι δεν άκουγαν τίποτε ζκλαιγαν λιγότερο και 
φαινόταν να μθν είναι πολφ δυςαναςχετιςμζνα. (Μια δεφτερθ ςπουδι από τουσ Martin και 
Clark 1982 επιβεβαίωςε αυτζσ τισ παρατθριςεισ). 

Ο Θοffman υποςτθρίηει ότι υπάρχει κάτι το χαρακτθριςτικό ςτο ανκρϊπινο κλάμα. Θ άποψθ 
του είναι ότι τα βρζφθ ακοφν και βιϊνουν τθν ανθςυχία ενόσ άλλου μωροφ που κλαίει και 
γίνονται κι αυτά ανιςυχα. Φυςικά, αυτι θ ανακάλυψθ δεν αποδεικνφει ότι οι άνκρωποι είναι 
εκ φφςεωσ αλτρουιςτζσ. Υποδθλϊνει όμωσ, ότι θ ικανότθτα για εμπάκεια μπορεί να 
εμφανίηεται εκ γεννετισ και ςυνεπϊσ μπορεί να εξυπθρετεί ωσ βιολογικι βάςθ για τθν 
ενδεχόμενθ ανάπτυξθ αλτρουιςτικϊν κινιτρων. 
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Πλαίςιο 2-5. 

Οι κζςεισ των κεωρθτικϊν. 

Σασ ηθτικθκε ςτο Πλαίςιο 2-1 (πριν διαβάςετε κάκε κεωρθτικι αντιμετϊπιςθ τισ οποίεσ 
τϊρα ζχουμε ανακεωριςει) να δείξετε τισ κζςεισ ςασ ςε ζξι βαςικά ηθτιματα περί 
ανάπτυξθσ-αυτά για τα οποία οι κεωρθτικοί ςυχνά ςυηθτοφν. Αν αντιγράψετε τισ απαντιςεισ 
ςασ πιο κάτω, μπορείτε να ςυγκρίνετε τισ κζςεισ ςασ μ' αυτζσ των κφριων κεωρθτικϊν 
ανάπτυξθσ. Με ποιον νομίηετε ότι ςυμφωνείτε πιο πολφ;  

Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 6 

Ψυχαναλυτικι κεωρία του 
Freud   

α α b α α α 

Ο Freud πίςτευε ότι (1) οι παρορμιςεισ του παιδιοφ είναι βαςικά εγωϊςτικζσ και επικετικζσ, 
(2) βιολογικζσ δυνάμεισ ωκοφν το παιδί μζςα από ψυχοςεξουαλικά ςτάδια (αν και οι γονείσ 
επθρεάηουν το αποτζλεςμα κάκε ςταδίου), (3) τα παιδιά επθρεάηονται πακθτικά από 
δυνάμεισ (όπωσ ζνςτικτα, πρακτικζσ παιδιάςτικεσ) που είναι υπεράνω του ελζγχου τουσ, (4) θ 
ανάπτυξθ είναι ςταδιακι, (5) γνωρίςματα που αποκτικθκαν ςτθν παιδικι θλικία ςυνικωσ 
μεταφζρονται ςτθν ενθλικίωςθ και (6) τα ψυχοςεξουαλικά ςτάδια είναι γενικά.  

Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 6 

Ψυχοκoινωνικι κεωρία του 
Erikson  

c  b α α α α 

Ο Erikson υπζκεςε ότι (1) ζχουμε γεννθκεί με βαςικά καλά προτεριματα, (2) οι βιολογικζσ 
δυνάμεισ ωκοφν το άτομο προσ κρίςιμα ςθμεία κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ και οι κοινωνικζσ 
δυνάμεισ κυρίωσ κακορίηουν τα αποτελζςματα αυτϊν των κρίςεων, (3) Τα παιδιά είναι 
ενεργοί ςυμμζτοχοι ςτον κακοριςμό των αναπτυξιακϊν αποτελεςμάτων, (4) θ ανάπτυξθ είναι 
ςταδιακι, (5) υπάρχει μεταφορά καταςτάςεων από τθν πρότερθ ηωι ςτθν μετζπειτα ηωι (αν 
και ο Erikson είναι πιο αιςιόδοξοσ από τον Freud ςχετικά με τισ πικανότθτεσ να ξεπεραςτοφν 
τα προβλιματα τθσ πρότερθσ ηωισ) και (6) τα ψυχοκoινωνικά ςτάδια είναι γενικά.  

Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 6 

Θεωρία τθσ μάκθςθσ: θ 
εκδοχι του Skinner 

b c b  b  b b 

Ο Skinner υποςτθρίηει ότι (1) τα παιδιά κλθρονομικά δεν είναι οφτε κακά οφτε καλά, (2) θ 
αγωγι είναι πιο ςθμαντικι απ' τθ φφςθ, (3) οι άνκρωποι διαμορφϊνονται πακθτικά από 
δυνάμεισ του περιβάλλοντοσ, (4) θ ανάπτυξθ είναι βακμιαία και όχι κατά ςτάδια, (5) θ αρχικι 
ςυμπεριφορά μπορεί να αλλάξει δραματικά εάν αλλάξει το περιβάλλον και (6) θ ανάπτυξθ 
μπορεί να εξελιχκεί προσ πολλζσ κατευκφνςεισ, εξαρτϊμενθ από τισ εμπειρίεσ τθσ ηωισ.  

Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 6 

Θεωρία τθσ μάκθςθσ:         
θ εκδοχι του Bandura 

b c a  b  b b 
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Ο Bandura πρεςβεφει ότι (1) τα παιδιά, κλθρονομικά, δεν είναι οφτε καλά οφτε κακά, (2) θ 
αγωγι είναι πιο ςθμαντικι από τθ φφςθ, (3) οι άνκρωποι επθρεάηουν τα περιβάλλον τουσ 
και είναι ςυνεπϊσ ενεργοί όςον αφορά τθν ανάπτυξι τουσ, (4) θ ανάπτυξθ είναι μάλλον 
ςυνεχισ και όχι κατά ςτάδια, (5) τα γνωρίςματα και οι ςυνικειεσ είναι απίκανο να 
παραμείνουν ςτακερά εάν αλλάξει το περιβάλλον και (6) θ ανάπτυξθ μπορεί να προχωριςει 
προσ πολλζσ κατευκφνςεισ, εξαρτϊμενθ από τισ εμπειρίεσ τθσ ηωισ.  

Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 6 

Θ γνωςτικοαναπτυξιακι 
κεωρία του Piaget  

c b α α α α 

Ο Piaget υποςτθρίηει ότι (1) γεννιόμαςτε με προχπάρχουςεσ κετικζσ τάςεισ όπωσ θ 
περιζργεια, (2) τόςο θ φφςθ όςο και θ αγωγι είναι ςθμαντικζσ, (3) είμαςτε ενεργθτικοί ςτθν 
ανάπτυξι μασ κακϊσ "δομοφμε" μια πιο εξελιγμζνθ κατανόθςθ των εαυτϊν μασ, του κόςμου 
μασ και τθσ κζςθσ μασ ς' αυτόν τον κόςμο, (4) θ ανάπτυξθ είναι ςταδιακι, (5) κάκε νζο 
ςτάδιο εμπεριζχει τα ςτοιχεία των προθγοφμενων ςταδίων, με ςυνζπεια μια ςφνδεςθ μεταξφ 
προτζρων και μεταγενζςτερων αναπτφξεων και (6) τα ςτάδια ανάπτυξθσ είναι γενικά.  

Ερωτιςεισ 1 2 3 4 5 6 

Θ θκολογικι 
αντιμετϊπιςθ  

c α α b α α 

Οι θκολόγοι προτείνουν ότι (1) τα παιδιά γεννιοφνται με προκακοριςμζνα κετικά 
(προςαρμόςιμα) χαρακτθριςτικά, (2) θ φφςθ είναι πιο ςθμαντικι από τθν αγωγι (ωςτόςο 
αςυνικεισ εμπειρίεσ μποροφν να ξεπεράςουν βιολογικζσ προδιακζςεισ), (3) τα παιδιά είναι 
ενεργοί μζτοχοι ςτον κακοριςμό των αναπτυξιακϊν αποτελεςμάτων, (4) θ ανάπτυξθ είναι μια 
ςυνεχισ διαδικαςία (οι θκολόγοι ςυχνά πραγματεφονται φάςεισ ανάπτυξθσ, αλλά οι φάςεισ 
αυτζσ ςυχνά δεν είναι ποιοτικά ευδιάκριτεσ θ μια από τθν άλλθ), (5) τα γνωρίςματα και οι 
ιδιότθτεσ τείνουν να ςτακεροποιθκοφν με τθν πάροδο των ετϊν και (6) οι βιολογικζσ 
δυνάμεισ οδθγοφν τα παιδιά προσ παρόμοια μονοπάτια ανάπτυξθσ (αν και οι 
θκολόγοιεπιτρζπουν μεγαλφτερθ παραλλαγι ςτθν πορεία τθσ ανάπτυξθσ απ' ότι επιτρζπουν 
πολλοί από τουσ κεωρθτικοφσ των ςταδίων). Συνοπτικά: 

 Ερωτιςεισ 

Θεωρίεσ 1 2 3 4 5 6 

Freud   α α b α α α 

Erikson  c  b α α α α 

Skinner b c b  b  b b 

Piaget  c b α α α α 

Θκολόγοι c α α b α α 



ΠΙΝΑΚΑ 2-1. ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΣΑ ERIKSON 

Θλικία κατά 
προςζγγιςθ 

τάδιο 
“ψυχοκοινωνικισ” 
κρίςθσ του Erikson 

Θ άποψθ του Erikson: ςθμαντικά γεγονότα και κοινωνικζσ επιδράςεισ φροχδικό 
ςτάδιο 

Γζννθςθ ωσ 1 
ζτουσ 

Κεμελιϊδθσ 
εμπιςτοςφνθ κατά 
δυςπιςτίασ 

Τα βρζφθ πρζπει να μάκουν να εμπιςτεφονται άλλουσ για να φροντίηουν τισ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ. Αν 
αυτοί που τα φροντίηουν αρνοφνται ι είναι αςυνεπείσ ςτθ φροντίδα τουσ, το βρζφοσ μπορεί να δεί τον 
κόςμο ωσ ζνα επικίνδυνο μζροσ γεμάτο αναξιόπιςτουσ ανκρϊπουσ. Θ μθτζρα ι θ πρϊτθ τροφόσ είναι 
ο κοινωνικόσ παράγοντασ κλειδί. 

Στοματικό 

1 ωσ 3 ετϊν 

 

Αυτονομία κατά 
ντροπισ και 
αμφιςβιτθςθσ 

Τα παιδιά πρζπει να μάκουν να είναι “αυτόνομα”-να τρζφονται και να ντφνονται μόνα τουσ, να 
προςζχουν τθν υγιεινι τουσ κλπ. Θ αποτυχία να επιτευχκεί αυτι θ ανεξαρτθςία μπορεί να ωκιςει το 
παιδί να αμφιβάλλει για τισ δυνατότθτζσ του/τθσ και να αιςκανκεί ντροπι. Οι γονείσ είναι οι 
κοινωνικοί παράγοντεσ κλειδί. 

Ρρωκτικό 

3 ωσ 6 ετϊν Ρρωτοβουλία κατά 
ενοχισ 

Τα παιδιά προςπακοφν να ενεργοφν ςα μεγάλοι και κα προςπακιςουν να δεχτοφν ευκφνεσ που 
ξεπερνοφν τθν ικανότθτά τουσ να τισ χειριςτοφν. Μερικζσ φορζσ αναλαμβάνουν ςτόχουσ ι 
δραςτθριότθτεσ που ςυγκροφονται με αυτζσ των γονιϊν τουσ και των άλλων μελϊν τθσ οικογενείασ και 
αυτζσ οι ςυγκροφςεισ μπορεί να τα κάνουν να αιςκάνονται ζνοχα. Θ επιτυχισ επίλυςθ αυτισ τθσ 
κρίςθσ απαιτεί μια ιςορροπία: το παιδί πρζπει να διατθριςει μια αίςκθςθ πρωτοβουλίασ κι ωςτόςω 
να μάκει να μθν προςκροφει ςτα δικαιϊματα, προνόμια ι τουσ ςτόχουσ των άλλων. Θ οικογζνεια είναι 
ο κοινωνικόσ παράγοντασ κλειδί. 

Φαλλικό 
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6 ωσ 12 ετϊν Εργατικότθτα κατά 
αιςκιματοσ 
κατωτερότθτασ 

Τα παιδιά πρζπει να μακαίνουν τζλεια ςθμαντικζσ κοινωνικζσ και ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ.Αυτι είναι 
θ περίοδοσ που το παιδί ςυγκρίνει τον εαυτό του με τουσ ομοίουσ του. Αν είναι αρκετά εργατικά, τα 
παιδιά κα αποκτιςουν τισ κοινωνικζσ και ακαδθμαικζσ ικανότθτεσ ϊςτε να νιϊκουν 
αυτοεπιβεβαίωςθ. Αποτυχία ςτθν απόκτθςθ αυτϊν των ςθμαντικϊν ιδιοτιτων οδθγεί ςε αιςκιματα 
κατωτερότθτασ. Σθμαντικοί κοινωνικοί παράγοντεσ είναι οι δάςκαλοι και οι όμοιοί τουσ. 

Λανκάνον 

12 ωσ 20 ετϊν Ταυτότθτα κατά 
ςφγχυςθσ ρόλων 

Αυτό είναι το ςταυροδρόμι μεταξφ παιδικισ θλικίασ και ωριμότθτασ. Ο ζφθβοσ καταπιάνεται με το 
ερϊτθμα “ποιόσ είμαι”; Οι ζφθβοι πρζπει να κακιερϊςουν βαςικζσ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ 
ταυτότθτεσ, ειδάλλωσ κα παραμείνουν μπερδεμζνοι ςχετικά με τουσ ρόλουσ που πρζπει να παίξουν ωσ 
ενιλικεσ. Ο κοινωνικόσ παράγοντασ κλειδί είναι θ παρζα των ομοίων. 

Ρρϊιμο 
γενετιςιο 
(εφθβεία) 

20 ωσ 40 ετϊν 
(νεότθτα) 

Οικειότθτα κατά 
απομόνωςθσ 

Το πρωταρχικό κακικον ςε αυτό το ςτάδιο είναι θ δθμιουργία ιςχυρϊν φιλικϊν ςχζςεων και θ 
επίτευξθ ενόσ αιςκιματοσ αγάπθσ και ςυντροφικότθτασ (ι μοιραςμζνθσ ταυτότθτασ) με ζναν άλλο 
άνκρωπο. Αιςκιματα μοναξιάσ και απομόνωςθσ είναι πικανόν να απορρζουν από αδυναμία να 
δθμιουργιςει κανείσ φιλίεσ ι μια ςτενι ςχζςθ. Κοινωνικοί παράγοντεσ κλειδιά είναι οι εραςτζσ, 
ςφηυγοι και ςτενοί φίλοι (και των δφο φίλων). 

Γενετιςιο  

40 ωσ 65 ετϊν 
(μζςθ θλικία) 

Ραραγωγικότθτα 
κατά απραξίασ 

Σε αυτό το ςτάδιο, οι ενιλικεσ αντιμετωπίηουν τα κακικοντα να γίνουν παραγωγικοί ςτθ δουλειά τουσ 
και να ανακρζψουν τισ οικογζνειζσ τουσ ι διαφορετικά να φροντίςουν τισ ανάγκεσ των νζων 
ανκρϊπων. Αυτό το μζτρο “παραγωγικότθτασ” κακορίηεται από τθν καλλιζργεια του κακενόσ. Αυτοί 
που είναι ανίκανοι ι απρόκυμοι να αναλάβουν αυτζσ τισ ευκφνεσ κα γίνουν ςτάςιμοι και/ι 
εγωκεντρικοί. Σθμαντικοί κοινωνικοί παράγοντεσ είναι οι ςφηυγοι, τα παιδιά και οι κοινωνικοί κανόνεσ. 

Γενετιςιο 

Τρίτθ θλικία Ρλθρότθτα του εγϊ 
κατά απελπιςίασ 

Ο γθραιότεροσ ενιλικασ αναπολεί τθ ηωι του, βλζποντάσ τθν είτε ωσ ςθμαντικι, παραγωγικι και 
ευτυχι εμπειρία είτε ωσ μείηονα απογοιτευςθ γεμάτθ ανεκπλιρωτεσ υποςχζςεισ και 
απραγματοποίθτουσ ςτόχουσ. Οι εμπειρίεσ τθσ ηωισ του κακενόσ, ιδιαίτερα οι κοινωνικζσ εμπειρίεσ, 
κα κακορίςουν τθν ζκβαςθ αυτισ τθσ τελευταίασ κρίςθσ τθσ ηωισ. 

Γενετιςιο  
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Πίνακασ 2-2. ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΝΟΘΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΣΑ PIAGET 

Θλικία Στάδιο Αρχικά ςχιματα ι μζκοδοι παρουςίαςθσ τθσ 
εμπειρίασ 

Κφριεσ αναπτφξεισ 

Γζννθςθ - 
2 ετϊν 

 

 

Αιςκθςιο-
κινθτικό 

 

Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν αιςκθτιριεσ και κινθτικζσ 
ικανότθτεσ για να εξερευνιςουν και να κερδίςουν μια 
βαςικι αντίλθψθ του περιβάλλοντοσ. Στθν γζννθςθ 
ζχουν μόνο αντιδράςεισ γεννθςιακζσ με τισ οποίεσ 
δζνονται με τον κόςμο .Στο τζλοσ τθσ 
αιςκθςιοκινθτικισ περιόδου είναι ικανά να κάνουν 
περίπλοκουσ αιςκθςιοκινθτικοφσ ςυντονιςμοφσ. 

Τα παιδιά αποκτοφν μια απλοϊκι αίςκθςθ του "εγϊ" 
και των "άλλων", μακαίνουν ότι τα αντικείμενα 
ςυνεχίηουν να υπάρχουν ακόμθ και όταν αυτά φεφγουν 
από το οπτικό πεδίο (ςτακερότθτα αντικειμζνων) και 
αρχίηουν να εςωτερικοποιοφν ςχιματα για να 
δθμιουργιςουν εικόνεσ, ι νοθτικά ςχιματα.  

2 - 7 ετϊν προ-λειτουργικό Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν ςφμβολα (εικόνεσ και 
γλϊςςα) για να αναπαραςτιςουν και να καταλάβουν 
διάφορα πράγματα από το περιβάλλον. Αντιδροφν 
ςτα αντικείμενα και γεγονότα ςφμφωνα με το τρόπο 
που τα πράγματα εμφανίηονται να είναι. Θ ςκζψθ 
είναι εγωκεντρικι, το οποίο ςθμαίνει ότι τα παιδιά 
πιςτεφουν ότι όλοι βλζπουν τον κόςμο με τον ίδιο 
τρόπο όπωσ αυτά τον βλζπουν. 

Τα παιδιά αποκτοφν φανταςία ςτισ δραςτθριότθτεσ των 
παιχνιδιϊν τουσ. Σταδιακά αρχίηουν να διαπιςτϊνουν 
ότι οι άλλοι άνκρωποι δεν μποροφν πάντα να 
αντιλαμβάνονται τον κόςμο όπωσ αυτά.  
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7-11 ετϊν Συγκεκριμζνων 
λειτουργιϊν 

(ςυγκεκριμζνθσ 
ςκζψθσ) 

Τα παιδιά αποκτοφν και χρθςιμοποιοφν γνωςτικζσ 
λειτουργίεσ (νοθτικζσ δραςτθριότθτεσ που είναι 
ςτοιχεία λογικισ ςκζψθσ). 

 

Τα παιδιά δεν ξεγελιοφνται πλζον από τθν εξωτερικι 
εμφάνιςθ. Στθριηόμενα ςε γνωςτικζσ λειτουργίεσ, 
καταλαβαίνουν τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ και ςχζςεισ μεταξφ 
αντικειμζνων και γεγονότων ςτθν κακθμερινι ηωι. 
Γίνονται περιςςότερο πεπειραμζνα ςτο να 
ςυμπεραίνουν τα κίνθτρα των άλλων παρατθρϊντασ 
τθν ςυμπεριφορά τουσ και τισ περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ 
λαμβάνει χϊρα.  

11 ετϊν 
και πάνω 

Τυπικϊν 
λειτουργιϊν 

(αφθρθμζνθσ 
ςκζψθσ) 

Οι γνωςτικζσ λειτουργίεσ των εφιβων 
αναδιοργανϊνονται κατά τρόπο ϊςτε να τουσ 
επιτρζπουν να λειτουργοφν ςε λειτουργίεσ 
(ςκζφτονται για τθ ςκζψθ). Θ ςκζψθ τϊρα είναι 
ςυςτθματικι και αφθρθμζνθ.  

Θ λογικι ςκζψθ δεν περιορίηεται πλζον από το 
ςυγκεκριμζνο ι το παρατθριςιμο. Οι ζφθβοι 
διαςκεδάηουν να ςυλλογίηονται υποκετικζσ ζννοιεσ και 
ωσ αποτζλεςμα μπορεί να γίνουν κάπωσ ιδεαλιςτζσ. 
Ζχουν τθν δυνατότθτα ςυςτθματικισ, παραγωγικισ 
αιτιολόγθςθσ, που τουσ επιτρζπει να εξετάηουν πολλζσ 
πικανζσ λφςεισ ς' ζνα πρόβλθμα και να επιλζγουν τθ 
ςωςτι απάντθςθ.  

 

 


