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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΣΗ 

Αυτό το βιβλίο αναφζρεται ςε παιδιά και εφιβουσ. Είναι μια περιγραφι και επεξιγθςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ, των ςκζψεων, τθσ αντίλθψθσ, των αιςκθμάτων και ικανοτιτων τουσ. Ταυτόχρονα, 
είναι ζνα βιβλίο εξελικτικισ ψυχολογίασ που μελετά τον τρόπο που τα άτομα αναπτφςςονται και 
αλλάηουν κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

Το πρϊτο τμιμα αποτελείται από δφο κεφάλαια και είναι ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να ςασ κατευκφνει 
ςτο χϊρο τθσ εξελικτικισ ψυχολογίασ. Το πρϊτο κεφάλαιο φτιάχνει το ςκθνικό. Ρρϊτα κα 
καλφψουμε τθν ζννοια τθσ ανάπτυξθσ και κα δοφμε πόςο νζο κζμα πραγματικά είναι. Αφοφ 
λάβουμε υπόψθ μασ το πωσ θ επιςτθμονικι κοινότθτα ενδιαφζρκθκε ςταδιακά για τθν εξζλιξθ 
του παιδιοφ, κα επικεντρωκοφμε ςτισ μεκόδουσ και τισ ςτρατθγικζσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει οι 
ερευνθτζσ για να εντοπίςουν και να εξθγιςουν τθν εξελικτικι αλλαγι. 

Μςωσ τα ποιο χριςιμα εργαλεία που οι ερευνθτζσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ είναι οι πολλζσ κεωρίεσ 
που ζχουν προτακεί ςε εξιγθςθ τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπου. Στο δεφτερο κεφάλαιο κα δοφμε 
αναλυτικότερα το ρόλο τθσ κεωρίασ ςτθν εξελικτικι ψυχολογία κακϊσ κα εξετάςουμε μερικζσ 
από τισ επικρατζςτερεσ κεωρίεσ για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν και των εφιβων. 

Μαηί, αυτά τα ειςαγωγικά κεφάλαια μασ παρζχουν μια κατεφκυνςθ και κάποια ςθμαντικι 
υποδομι για το υλικό που παρουςιάηεται ςτο βιβλίο. Κα ςασ βοθκιςουν να καταλάβετε τι είναι θ 
εξελικτικι ψυχολογία και πωσ οι ερευνθτζσ βρίςκουν απαντιςεισ ςε ερωτιματα για τθν ανάπτυξθ 
των παιδιϊν και των εφιβων. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η ζννοια τησ εξζλιξησ 

Θ μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ είναι μια ςθμαντικι επιχείρθςθ. 

Θ ανκρϊπινθ εξζλιξθ είναι μια ςυνεχόμενθ και ςυςςωρευτικι διαδικαςία. 

Θ ανκρϊπινθ εξζλιξθ είναι μια ολιςτικι διαδικαςία. 

Μια ςφντομθ επιςκόπθςθ του βιβλίου. 

Η ανθρϊπινη εξζλιξη από ιςτορική άποψη 

Ραιδικι θλικία ςτουσ προ - μοντζρνουσ καιροφσ 

Αρχζσ των ςφγχρονων απόψεων για τθν παιδικι θλικία 

Εμφάνιςθ τθσ παιδικισ (και εφθβικισ) ψυχολογίασ 

Ερευνητικζσ μζθοδοι ςτην εξελικτική ψυχολογία 

Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ 

Μζτρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Τεχνικζσ ςυλλογισ δεδομζνων 

Αποκαλφπτοντασ τισ ςχζςεισ: Συςχετικά και εμπειρικά ςχζδια 

Σχζδια για μζτρθςθ τθσ εξελικτικισ αλλαγισ 

Θ διαπολιτιςμικι ςφγκριςθ 

Ηθικζσ απόψεισ ςτην αναπτυξιακή ζρευνα 
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Περίληψη 

Κα ικελα να αρχίςω αυτό το βιβλίο κάνοντασ μια ερϊτθςθ. Γιατί διαλζξατε να εγγραφείτε ςε μια 
ςειρά μακθμάτων για τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ; Για πολλοφσ ςπουδαςτζσ που παίρνουν πτυχίο 
ςτθν ψυχολογία, ςτθν οικιακι οικονομία, ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ ι τθ νοςθλευτικι, το μάκθμα 
είναι υποχρεωτικό και δεν γίνεται διαφορετικά. Οι γονείσ που περιμζνουν παιδί ίςωσ να 
επιλζξουν αυτό το μάκθμα με ςκοπό να μάκουν περιςςότερα για τα μωρά ωσ μζροσ τθσ δικισ 
τουσ προετοιμαςίασ για τθν πατρότθτα και τθ μθτρότθτα. Ρεριςταςιακά οι ςπουδαςτζσ κα 
επιλζγουν το μάκθμα ηθτϊντασ απαντιςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τθ δικι τουσ 
ςυμπεριφορά ι αυτιν ενόσ φίλου ι ενόσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ. Για παράδειγμα, ζνασ 
ςυγκάτοικόσ μου από το κολζγιο, που ςυνζβαινε να είναι πτυχιοφχοσ αλιείασ, μελετοφςε τθν 
ανάπτυξθ του παιδιοφ ελπίηοντασ να ανακαλφψει γιατί αυτόσ και ο δίδυμόσ του ςυχνά φαινόταν 
να ςκζφτονται τα ίδια πράγματα ςε ίδιεσ περιςτάςεισ. 

Πποιεσ και να είναι οι αιτίεσ που ςασ οδιγθςαν να επιλζξετε αυτό το μάκθμα, κάποια χρονικι 
ςτιγμι πικανόν να κζλατε να μάκετε για μια ι περιςςότερεσ από μια απόψεισ για τθν ανκρϊπινθ 
ανάπτυξθ. Για παράδειγμα: 

 Ζχετε ποτζ αναρωτθκεί πωσ φαίνεται ο κόςμοσ ςτα νεογζννθτα μωρά; Ριςτεφετε ότι 
αντιλαμβάνονται το καινοφργιο τουσ περιβάλλον; 

 Ρότε νομίηετε ότι τα νεογνά κα πρωτοαναγνωρίςουν τισ μθτζρεσ τουσ, τουσ πατεράδεσ τουσ, 
τουσ εαυτοφσ τουσ (ςε ζνα κακρζφτθ); 

 Γιατί πολλά παιδιά ενόσ ζτουσ φαίνονται τόςο προςκολλθμζνα ςτισ μθτζρεσ τουσ και 
φοβοφνται τουσ ξζνουσ; 

 Οι ξζνεσ γλϊςςεσ είναι δφςκολο για μασ να τισ παρακολουκιςουμε, εάν απλϊσ μόνο ακοφμε 
ςυνομιλίεσ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ που τισ μιλάνε. Ωςτόςο το μωρά και τα μικρά 
παιδάκια δίνουν μεγάλθ προςοχι ςτισ ςυνομιλίεσ και κα αποκτιςουν τθν μθτρικι τουσ 
γλϊςςα χωρίσ να υπάρχει τυπικι διδαςκαλία. Ρϊσ είναι αυτό δυνατόν; Είναι θ εκμάκθςθ 
των γλωςςϊν ευκολότερθ για τα παιδιά απ' ότι για ενιλικεσ; 

 Γιατί πολλά νζα παιδιά πιςτεφουν ότι τα πράγματα που κινοφνται, όπωσ ο ιλιοσ και ο 
αζρασ, είναι ηωντανά; 

 Γιατί οριςμζνοι άνκρωποι είναι φιλικοί και εξωςτρεφείσ ενϊ άλλοι είναι ντροπαλοί και 
εςωςτρεφείσ; Μιπωσ ορίηει τθν προςωπικότθτα ενόσ ατόμου θ ποιότθτα τθσ οικογενειακισ 
ηωισ του; Και αν είναι ζτςι γιατί τότε τα παιδιά από τθν ίδια οικογζνεια ςυχνά είναι τόςο 
διαφορετικά το ζνα από το άλλο; 

 Ροιεσ είναι οι επιδράςεισ ςτα παιδιά που χάνουν ζνα γονζα (από κάνατο ι διαηφγιο) ι που 
αποκτοφν ζναν πατριό; 

 Τι ρόλο παίηουν οι φίλοι και οι ςυμμακθτζσ ςτθν ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ ι εφιβου; 

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κζματα για τα οποία οι ςπουδαςτζσ λζνε ότι επικυμοφν να 
μάκουν περιςςότερα, ςτο μάκθμα τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ. Ππωσ μία διορατικι δευτεροετισ 
ςπουδάςτρια προςφάτωσ παρατιρθςε, "Εγϊ κζλω να μάκω γιατί όλοι μασ καταλιγουμε να 
μοιάηουμε τόςο πολφ και ταυτόχρονα, να διαφζρουμε τόςο ο ζνασ από τον άλλον;" Κακϊσ κα 
δοφμε το δικό τθσ ενδιαφζρον το μοιράηονται όλοι οι εξελικτικοί ερευνθτζσ. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Με απλά λόγια, θ ανάπτυξη αναφζρεται ςε ςυςτθματικζσ αλλαγζσ ςτο άτομο, που εμφανίηονται 
μεταξφ τθσ ςτιγμισ τθσ ςφλλθψισ του (όταν το ςπζρμα του πατζρα διαπερνά το ωάριο τθσ 
μθτζρασ, δθμιουργϊντασ ζνα καινοφργιο οργανιςμό) και τθσ ςτιγμισ που το άτομο πεκαίνει. Θ 
λζξθ ςυςτθματικι ςυνεπάγεται ότι οι αναπτυξιακζσ αλλαγζσ είναι κατά κάποιο τρόπο 
πεικαρχθμζνεσ ι τυποποιθμζνεσ, ζτςι ϊςτε οι προςωρινζσ μεταςτροφζσ ςτθ διάκεςθ και οι άλλεσ 
παροδικζσ αλλαγζσ ςτθν εμφάνιςθ, τθ ςκζψθ και ςυμπεριφορά μασ να αποκλείονται. 

Για να εκτιμιςουμε εξ ολοκλιρου τθν ζννοια τθσ εξζλιξθσ πρζπει να προςπακιςουμε να 
καταλάβουμε τισ διαδικαςίεσ που αποτελοφν τθ βάςθ και παρακινοφν τθν αναπτυξιακι αλλαγι. 
Μια τζτοια διαδικαςία είναι θ ωρίμανςθ, μια βιολογικι αποκάλυψθ του ατόμου ςφμφωνα με ζνα 
ςχζδιο που περιζχεται μζςα ςτα γεννθτικά κφτταρα -το γενετικό υλικό που περνά από τουσ γονείσ 
ςτο παιδί κατά τθ ςφλλθψθ. Απόδειξθ για τθν διαδικαςία προσ τθν ωρίμανςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
εξζλιξθσ μπορεί να εμφανιςτεί ςε πολλά ςθμεία ς' όλθ τθν ζκταςθ τθσ ηωισ. Για παράδειγμα, μια 
πρϊιμθ καρδιά ςχθματίηεται και ξεκινά να χτυπά ςε όλα τα υγιι ανκρϊπινα ζμβρυα μζςα ςε ζνα 
μινα μετά τθν ςφλλθψι τουσ. Το ανκρϊπινο πρόγραμμα ωρίμανςθσ επίςθσ ςυνειςφζρει πολφ ςε 
ςθμαντικά ορόςθμα τθσ εξζλιξθσ όπωσ π.χ. θ ικανότθτα ενόσ μωροφ να περπατά και να αρκρϊνει 
νοθματικζσ λζξεισ περίπου ςε θλικία 12 μθνϊν, τθν ικανότθτα να ςτζκεται όρκιο πάνω ςτο 
ποδιλατο ςε θλικία 5 ετϊν και τισ εντυπωςιακζσ αλλαγζσ ςτο ςϊμα μασ ςε θλικία 9 - 16 ετϊν 
μόλισ φκάςουμε ςτθν ςεξουαλικι ωρίμανςθ. Και κακϊσ το μυαλό περνά πολλζσ διαδικαςίεσ 
ωρίμανςθσ, θ ωρίμανςθ είναι μερικϊσ υπεφκυνθ για ψυχολογικζσ αλλαγζσ, όπωσ θ αυξανόμενθ 
ικανότθτα να ςυγκεντρωνόμαςτε, να λφνουμε προβλιματα, και να καταλαβαίνουμε τι μπορεί να 
νοιϊκει κάποιο άλλο άτομο. Ρράγματι φαίνεται ότι ίςωσ είμαςτε ακόμα και βιολογικά 
προγραμματιςμζνοι να μεγαλϊνουμε και τελικά να πεκαίνουμε. Ζτςι, μια αιτία που οι άνκρωποι 
είναι τόςο όμοιοι ςε τόςεσ απόψεισ μεταξφ τουσ είναι ότι θ κοινι "κλθρονομικότθτα του είδουσ 
μασ" ι τα "ςχζδια" ωρίμανςθσ βεβαιϊνουν ότι όλοι μασ κα περάςουμε πολλζσ από τισ ίδιεσ 
εξελικτικζσ αλλαγζσ περίπου ςτισ ίδιεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ μασ. 

Μια δεφτερθ κακοριςτικι εξελικτικι διαδικαςία είναι θ μάθηςη ι τα μζςα με τα οποία οι 
εμπειρίεσ μασ δθμιουργοφν ςχετικά ςτακερζσ αλλαγζσ ςτα αιςκιματά μασ, ςτισ ςκζψεισ και 
ςτουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ μασ. Ασ λάβουμε υπ' όψθ ζνα απλό παράδειγμα. Ραρ' όλο που 
ζνασ βακμόσ φυςικισ ωριμότθτασ είναι απαραίτθτοσ πριν ζνα παιδί είναι ικανό να ρίχνει τθν 
μπάλα του μπάςκετ, προςεκτικζσ οδθγίεσ και πολλζσ ϊρεσ προπόνθςθσ είναι απαραίτθτεσ αν 
αυτόσ ο νεαρόσ κζλει κάποτε να πλθςιάςει τα κατορκϊματα τζτοιων μάγων όπωσ ο Magic 
Johnson ι ο Michael Jordan. Οι περιςςότερεσ από τισ ικανότθτεσ και ςυνικειζσ μασ δεν 
ξεδιπλϊνονται ωσ μζροσ τθσ φφςθσ μασ. Συχνά μακαίνουμε να αιςκανόμαςτε, να ςκεπτόμαςτε 
και να ςυμπεριφερόμαςτε με καινοφργιουσ τρόπουσ ςε ςχζςθ με τισ δικζσ μασ παρατθριςεισ και 
τισ αλλθλεπιδράςεισ με γονείσ, δαςκάλουσ και άλλουσ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ ςτθ ηωι μασ, και 
επθρεαηόμαςτε από γεγονότα που βιϊνουμε. Με άλλα λόγια, αλλάηουμε ανταποκρινόμενοι ςτο 
περιβάλλον ςτο οποίο ηοφμε - ιδιαίτερα ανταποκρινόμενοι ςτισ πράξεισ και ςτισ αντιδράςεισ των 
ανκρϊπων γφρω μασ. Αςφαλϊσ, πολλζσ εξελικτικζσ αλλαγζσ είναι προϊόντα ωρίμανςθσ και 
μάκθςθσ. Και κακϊσ κα δοφμε ςε αυτό το βιβλίο, μερικζσ από τισ πιο ζντονεσ ςυηθτιςεισ ςχετικά 
με τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ είναι οι διαφωνίεσ ςχετικζσ με το ποια από αυτζσ τισ μεκόδουσ 
ςυνειςφζρει περιςςότερο ςε ςυγκεκριμζνεσ εξελικτικζσ αλλαγζσ. 

Αν θ ανάπτυξθ αντιπροςωπεφει τισ ςυςτθματικζσ αλλαγζσ που βιϊνει ζνα άτομο από τθ ςφλλθψθ 
μζχρι το κάνατο, θ επιςτιμθ τθσ εξζλιξθσ είναι θ μελζτθ αυτϊν ακριβϊσ των αλλαγϊν. Στθν 
πραγματικότθτα, μποροφμε να μιλιςουμε για τισ επιςτιμεσ τθσ εξζλιξθσ, διότι αυτι θ περιοχι 
μελζτθσ αποτελεί ςτθν πραγματικότθτα ζναν πολλαπλό επιςτθμονικό κλάδο. Θ εξελικτική 
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ψυχολογία είναι ο ευρφτεροσ από τουσ κλάδουσ αυτοφσ και αςχολείται με τον προςδιοριςμό και 
τθν επεξιγθςθ των αλλαγϊν που τα άτομα υφίςτανται κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

Ακόμθ πολλοί βιολόγοι, κοινωνιολόγοι, ανκρωπολόγοι, εκπαιδευτζσ, γιατροί, εκπαιδευτζσ 
οικιακισ οικονομίασ και ακόμθ και ιςτορικοί ενδιαφζρονται και ζχουν ςυνειςφζρει με 
ςπουδαίουσ τρόπουσ ςτθ γνϊςθ μασ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου και των ηϊων. Επειδι θ 
επιςτιμθ τθσ εξζλιξθσ ζχει πολλαπλοφσ κλάδουσ, χρθςιμοποιοφμε τον όρο "εξελικτικόσ" για να 
αναφερκοφμε ςε οποιονδιποτε ςπουδαςτι - ανεξάρτθτα από τον κλάδο που παρακολουκεί - ο 
οποίοσ ηθτάει να καταλάβει τθν εξελικτικι κεωρία. 

Η μελζτη τησ ανθρϊπινησ εξζλιξησ είναι μια ςκόπιμη επιχείρηςη 

Ροιουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ επιδιϊκουν οι εξελικτικοί; Τρεισ κφριοι ςτόχοι ξεχωρίηουν: Να 
περιγράψουν, να εξθγιςουν, και να βελτιϊςουν τθν εξζλιξθ (Baltes, Reese & Lipsitt, 1980). 
Επιδιϊκοντασ τον ςτόχο τθσ περιγραφισ, οι εξελικτικοί παρατθροφν προςεκτικά τθ ςυμπεριφορά 
των ανκρϊπων διαφόρων θλικιϊν, ηθτϊντασ να ορίςουν πωσ οι άνκρωποι αλλάηουν με το 
πζραςμα του χρόνου. Ραρ' όλο που υπάρχουν φυςιολογικά (τυπικά) μονοπάτια εξζλιξθσ που ςτθν 
πραγματικότθτα όλοι οι άνκρωποι ακολουκοφν, οι ερευνθτζσ ζχουν ανακαλφψει ότι δεν 
υπάρχουν δφο άνκρωποι απόλυτα ίδιοι. Ακόμθ και όταν μεγαλϊνουν ςτο ίδιο ςπίτι, τα παιδιά 
πολφ ςυχνά δείχνουν διαφορετικά ενδιαφζροντα, αξίεσ, ικανότθτεσ και πρότυπα κοινωνικισ 
ςυμπεριφοράσ. Ζτςι, για να περιγράψουμε επαρκϊσ τθν εξζλιξθ, πρζπει οπωςδιποτε να 
μελετιςουμε και τισ τυπικζσ αλλαγζσ και τισ ατομικζσ παρεκκλίςεισ, ηθτϊντασ να προςδιορίςουμε 
τισ ςθμαντικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι αναπτυςςόμενοι άνκρωποι μπορεί να διαφζρουν μεταξφ 
τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

Αν και θ περιγραφι είναι κακαρά μόνο θ αρχι, οι εξελικτικοί τελικά ηθτοφν να εξθγιςουν γιατί 
εμφανίηεται θ εξζλιξθ. Επιδιϊκοντασ τθν επεξιγθςθ οι ερευνθτζσ ελπίηουν να καταλάβουν γιατί οι 
άνκρωποι δείχνουν κοινά(παγκόςμια) ςθμεία εξζλιξθσ και γιατί κάποια άτομα καταλιγουν τόςο 
διαφορετικά το ζνα από το άλλο. Κακϊσ κα δοφμε ςε αυτό το βιβλίο είναι ςυχνά ευκολότερο να 
περιγράψεισ μια εξζλιξθ παρά να εξθγιςεισ πωσ προιλκε. 

Τελικά, πολλοί ερευνθτζσ ελπίηουν να βελτιϊςουν τθν εξζλιξθ εφαρμόηοντασ ότι ζμακαν ςτθν 
προςπάκειά τουσ να βοθκιςουν τον άνκρωπο να εξελιχκεί προσ κετικζσ κατευκφνςεισ. Αυτι είναι 
μια κακαρά πρακτικι πλευρά τθσ μελζτθσ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ - μια επικζντρωςθ που ζχει 
οδθγιςει ςε κατευκφνςεισ όπωσ: 

 Τρόποι να προαχκοφν ςτενοί δεςμοί ςτοργισ ανάμεςα ςτο ματαιόςχολο και αδιάφορο 
παιδί και ςτουσ απογοθτευμζνουσ γονείσ. 

 Τρόποι να βοθκιςουν παιδιά με δυςκολίεσ μάκθςθσ για να τα καταφζρουν καλφτερα ςτο 
ςχολείο. 

 Τρόποι για να βοθκιςουν τα κοινωνικά απροςάρμοςτα παιδιά και τουσ ενιλικεσ να 
αποφφγουν τισ ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ που κα μποροφςαν να προκφψουν εξαιτίασ τθσ 
ζλλειψθσ φίλων και τθσ απόρριψθσ από τουσ γφρω. 

Αςφαλϊσ τζτοιοι βελτιωτικοί ςτόχοι ςυχνά δεν μποροφν να επιτευχκοφν, μζχρισ ότου οι 
ερευνθτζσ περιγράψουν φυςιολογικοφσ και μθ φυςιολογικοφσ δρόμουσ εξζλιξθσ και να εξθγιςουν 
γιατί λαμβάνουν χϊρα αυτζσ οι εξελίξεισ. 

Η ανθρϊπινη εξζλιξη είναι μια ςυνεχόμενη και ςυςςωρευτική διαδικαςία 
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Στο φθμιςμζνο του ποίθμα "Χαμζνοσ Ραράδειςοσ" ο John Milton ζγραψε: "Θ παιδικι θλικία 
δείχνει τον άνκρωπο όπωσ το πρωινό τθν θμζρα". Αυτι θ ενδιαφζρουςα αναλογία μπορεί να 
ερμθνευτεί με τουλάχιςτον δφο τρόπουσ. Κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι ςθμαίνει πωσ τα 
γεγονότα τθσ παιδικισ θλικίασ ζχουν λίγθ ι και κακόλου πραγματικι επίδραςθ ςτθν ηωι ενόσ 
ενιλικα, όπωσ ακριβϊσ ζνα θλιόλουςτο πρωινό αποτυγχάνει να προβλζψει μια απογευματινι 
καταιγίδα. Ωςτόςο οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν ερμθνεφουν ζτςι τα λόγια του Milton. Οι 
περιςςότεροι κεωροφν ότι τα γεγονότα τθσ παιδικισ θλικίασ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
πρόβλεψθ του μζλλοντοσ. Και αυτοί που αςχολοφνται με τθν παιδικι εξζλιξθ, ξεκάκαρα 
προτιμοφν τθν εκδοχι αυτι.  

Αν και κανζνασ δεν μπορεί να ορίςει τι ακριβϊσ μπορεί να ςυμβεί ςε ζναν ενιλικα ακόμα και με 
τθν πιο λεπτομερι εξζταςθ τθσ παιδικισ θλικίασ του, οι εξελικτικοί ζχουν μάκει ότι τα πρϊτα 12 
με 15 χρόνια είναι ζνα πάρα πολφ ςθμαντικό ςτάδιο τθσ ηωισ που κακορίηει τθν εφθβεία και τθν 
ενθλικίωςθ . Ωςτόςο, το πωσ κα ενεργιςουμε κατά το ςτάδιο αυτό, κα εξαρτθκεί και από τισ 
εμπειρίεσ μασ ωσ ζφθβοι και ενιλικεσ. Οπωςδιποτε δεν είναι κανείσ το ίδιο άτομο που ιταν ςτθν 
θλικία των 10 ι ακόμθ και ςτθν θλικία των 15 χρόνων. Εςείσ πικανόν ζχετε αναπτυχκεί (κατά 
φψοσ ι βάροσ), ζχετε αποκτιςει καινοφργια ακαδθμαϊκά προςόντα και ζχετε αναπτφξει 
διαφορετικά ενδιαφζροντα και φιλοδοξίεσ από εκείνεσ που είχατε ςτθν 5θ Δθμοτικοφ ι τθν Β' 
Λυκείου. Και θ πορεία αυτϊν των εξελικτικϊν αλλαγϊν εκτείνεται από τθν μζςθ θλικία και πζρα 
μεςουρανϊντασ ςτθν τελικι αλλαγι που εμφανίηεται όταν πεκαίνουμε. Γενικά, θ ανκρϊπινθ 
ανάπτυξθ περιγράφεται καλφτερα ςαν μια ςυνεχόμενθ και ςυςςωρευτικι διαδικαςία. Το μόνο 
πράγμα που είναι ςτακερό είναι θ αλλαγι και οι αλλαγζσ που γίνονται ςε κάκε κφρια φάςθ τθσ 
ηωισ και ζχουν ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για το μζλλον. 

Ο πίνακασ 1-1 παρουςιάηει μια χρονικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ όπωσ τθν αντιλαμβάνονται οι 
εξελικτικοί ψυχολόγοι. Το ςθμείο επικζντρωςθσ αυτοφ του βιβλίου είναι θ εξζλιξθ κατά τθν 
διάρκεια των πρϊτων 5 περιόδων τθσ ηωισ, οι εποχζσ που είναι γνωςτζσ ωσ παιδικι θλικία και 
εφθβεία. Εξετάηοντασ πωσ αναπτφςςονται τα παιδιά από τθν ςτιγμι που ςυλλαμβάνονται μζχρι 
που φτάνουν ςτθν εφθβεία αναμφίβολα ο κακζνασ μασ κα μάκει περιςςότερα για τον εαυτό του 
και για τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθν ςυμπεριφορά μασ. Επίςθσ κα καταλάβουμε γιατί τα 
παιδιά δεν είναι ποτζ απόλυτα ίδια, ακόμθ και όταν μεγαλϊνουν μαηί ςτο ίδιο ςπίτι. Ρριν 
αρχίςουμε, ωςτόςο, το ταξίδι μασ ςτον κόςμο τθσ παιδικισ θλικίασ, ασ τονίςουμε ότι δεν ζχουμε 
ακόμθ απαντιςεισ για όλεσ τισ ςθμαντικζσ ερωτιςεισ που μπορεί να ζχουμε ςχετικά με τθν 
εξζλιξθ του παιδιοφ. Αντίκετα, θ εξελικτικι ψυχολογία είναι ζνασ νζοσ κλάδοσ με πολλά άλυτα 
κζματα. Αλλά κακϊσ κα προχωροφμε ςτο βιβλίο, κα ξεκακαριςτεί ότι οι εξελικτικοί τθσ 
περαςμζνθσ πεντθκονταετίασ μασ παρζχουν ζνα τεράςτιο ποςό πρακτικισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά 
με τθ γενιά μασ - πλθροφορίεσ που μποροφν να μασ βοθκιςουν να γίνουμε καλφτεροι 
εκπαιδευτζσ και καλφτερα πλθροφορθμζνοι γονείσ. 

Η ανθρϊπινη εξζλιξη είναι μια ολιςτική διαδικαςία 

Ιταν κάποτε τθσ μόδασ να διαιροφνται οι εξελικτικοί ςε 3 ςτρατόπεδα. (1) αυτοφσ που μελζτθςαν 
τθ φυςικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςωματικϊν αλλαγϊν και των 
ςυνεπαγομζνων κινθτικϊν ικανοτιτων,  

(2) αυτοφσ που μελζτθςαν τισ γνωςτικζσ απόψεισ τθσ εξζλιξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αντίλθψθσ, γλϊςςασ, μάκθςθσ και ςκζψθσ και  
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(3) αυτοφσ που επικεντρϊκθκαν ςτισ ψυχοκοινωνικζσ απόψεισ τθσ εξζλιξθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αιςκθμάτων, τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ των 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων.  

Σιμερα γνωρίηουμε ότι αυτι θ ταξινόμθςθ οδθγεί ςε λάκοσ ςυμπεράςματα, γιατί ερευνθτζσ που 
δουλεφουν ςε οποιαδιποτε από αυτζσ τισ περιοχζσ, ζχουν βρει ότι αλλαγζσ ςε μία όψθ τθσ 
εξζλιξθσ επιφζρουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτισ άλλεσ όψεισ. Ασ λάβουμε υπ' όψιν ζνα 
παράδειγμα: 

Τι κακορίηει τθν δθμοτικότθτα ενόσ ατόμου με τουσ ιςότιμουσ του; Αν λζγατε ότι οι κοινωνικζσ του 
ικανότθτεσ είναι ςθμαντικζσ, κα είχατε δίκιο. Κοινωνικζσ ικανότθτεσ όπωσ θ ηεςταςιά, θ 
φιλικότθτα και θ προκυμία για ςυνεργαςία είναι χαρακτθριςτικά που δθμοφιλι παιδιά τυπικά 
επιδεικνφουν. Βζβαια εμπλζκονται πολλά περιςςότερα ςτθν δθμοτικότθτα (ι τθν αποδοχι μασ) 
από αυτά που βλζπει το μάτι. Τϊρα ζχουμε μια ζνδειξθ ότι θ θλικία κατά τθν οποία το παιδί 
φκάνει ςτθν εφθβεία, ζνα ςθμαντικό ςτάδιο ςτθ φυςικι εξζλιξθ, ζχει μεγάλθ επίδραςθ ςτθν 
κοινωνικι του ηωι. Για παράδειγμα, τα αγόρια που φκάνουν ςτθν εφθβεία νωρίσ ζχουν 
καλφτερεσ ςχζςεισ με τουσ όμοιοφσ τουσ, από ότι τα αγόρια που φκάνουν ςτθν εφθβεία 
αργότερα. Ασ τονίςουμε επίςθσ ότι τα ζξυπνα παιδιά που πάνε καλά ςτο ςχολείο, τείνουν να είναι 
πιο δθμοφιλι ςτουσ ομοίουσ τουσ από ότι ςτα παιδιά μζςθσ εξυπνάδασ ι κατϊτερθσ που κάνουν 
κάτι λιγότερο καυμαςτό ςτθν τάξθ. 

Βλζπουμε τότε ότι θ "δθμοτικότθτα" κάποιου εξαρτάται όχι μόνο από τισ κοινωνικζσ του 
ικανότθτεσ αλλά επίςθσ από τθ γνωςτικι του ικανότθτα και τα φυςικά του χαρακτθριςτικά. Ππωσ 
φανερϊνει το παράδειγμα αυτό, θ ανάπτυξθ δεν είναι αποςπαςματικι, αλλά ολιςτικι. Οι 
άνκρωποι είναι φυςικά, αντιλθπτικά και κοινωνικά όντα, και το κακ' ζνα από τα ςυςτατικά του 
εαυτοφ μασ εξαρτάται κατά ζνα μζροσ από τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςε άλλουσ τομείσ εξζλιξισ 
μασ. Αυτι θ ολιςτικι άποψθ είναι ςιμερα το κυρίαρχο κζμα τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ γφρω 
από το οποίο το βιβλίο μασ κινείται. 

Μια ςφντομη επιςκόπηςη του βιβλίου  

Μζχρι αυτό το ςθμείο, ζχουμε ειςθγθκεί ότι θ εξζλιξθ είναι μια ςυςςωρευτικι διαδικαςία και ότι 
οι πολλζσ αλλαγζσ που το άτομο βιϊνει ςχετίηονται βακιά θ μια με τθν άλλθ. Ρωσ ζκαναν οι 
εξελικτικοί αυτζσ τισ ςπουδαίεσ αποκαλφψεισ; Τι μεκόδουσ χρθςιμοποιοφν για να ςκιαγραφιςουν 
τθν πορεία τθσ εξζλιξθσ; Ρωσ αποφαςίηουν τι να μελετιςουν και γιατί μπορεί να είναι ςθμαντικό 
το να δουν αυτά τα φαινόμενα;  

Ο ςκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να απαντιςει ςε κάκε μια από αυτζσ τισ ερωτιςεισ, ειςάγοντασ 
μασ ςε ςκοποφσ, μεκόδουσ, κεωρίεσ, ευριματα και επιτεφγματα τθσ ςφγχρονθσ εξελικτικισ 
ψυχολογίασ. Το 1ο μζροσ κζτει το πεδίο. Στθν ςυνζχεια του πρϊτου κεφαλαίου κα δοφμε πωσ θ 
επιςτθμονικι κοινότθτα βακμιαία ενδιαφζρκθκε για τθν παιδικι εξζλιξθ και μετά ςχεδίαςε 
ςτρατθγικζσ για ζρευνα και επεξιγθςθ των εξελικτικϊν αλλαγϊν. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο ρίχνουμε μια πιο κοντινι ματιά ςτο ρόλο τθσ κεωρίασ ςτθν εξελικτικι 
ψυχολογία κακϊσ εξετάηουμε 4 μεγάλεσ κεωρίεσ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ και βλζπουμε ότι τα 
ςυμπεράςματα ςτα οποία καταλιγουν οι κεωρθτικοί κακορίηουν ςε ςθμαντικό βακμό τα 
φαινόμενα τα οποία επιλζγουν να μελετιςουν. 

Το υπόλοιπο βιβλίο είναι οργανωμζνο γφρω από ευρφτερεσ περιοχζσ μελζτθσ και ζρευνασ. Οι 
άνκρωποι είναι βιολογικά όντα και θ ζμφαςθ ςτο 2ο μζροσ είναι πάνω ςτισ φυςιολογικζσ αλλαγζσ 
και τισ βιολογικζσ βάςεισ τθσ ανάπτυξθσ. Μεταξφ των πιο αξιοςθμείωτων εξελίξεων τθσ παιδικισ 
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θλικίασ και τθσ εφθβείασ είναι οι αλλαγζσ που εμφανίηονται ςτθν αντίλθψθ, ςκζψθ, λογικι και 
μνιμθ. Αυτζσ οι γνωςτικζσ ι διαλεκτικζσ εξελίξεισ εξετάηονται με λεπτομζρεια ςτο 3ο μζροσ. 
Αςφαλϊσ οι άνκρωποι είναι επίςθσ κοινωνικά όντα και θ επικζντρωςθ ςτο 4ο μζροσ αφορά ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτασ και τθσ προςωπικότθτασ. Στο 5ο μζροσ κα πάμε πζρα από το παιδί 
ωσ άτομο, για να δοφμε τθν επίδραςθ τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινωνίασ ςτθν ανάπτυξθ του 
παιδιοφ και των ενθλίκων. 

Θ οργάνωςθ αυτοφ του βιβλίου γφρω από ιδιαίτερα κζματα και μεκόδουσ αντανακλά τθν 
εξειδίκευςθ τθσ ςφγχρονθσ εξελικτικισ ψυχολογίασ. Κάκε εξελικτικι κεωρία δίνει ζμφαςθ ςε 
διαφορετικζσ όψεισ και οι ερευνθτζσ τυπικά επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνα κζματα και 
μεκόδουσ όταν κάνουμε ζρευνα. Ράντωσ μια διαίρεςθ του πεδίου ζρευνασ ςε περιοχζσ και 
κζματα είναι απλά ζνασ βολικόσ τρόποσ οργάνωςθσ ενόσ μεγάλου ποςοφ πλθροφοριϊν ςχετικά 
με τα εξελιςςόμενα άτομα, και είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι θ ανκρϊπινθ εξζλιξθ είναι μια 
ολιςτικι πορεία. Για παράδειγμα κάποιοσ δεν πρζπει να ελπίηει να καταλάβει ζνα κζμα, όπωσ 
είναι ο ρόλοσ του φφλου ςτθν εξζλιξθ χωρίσ να γνωρίηει πωσ θ βιολογία, θ μάκθςθ, θ αντίλθψθ, 
και οι κοινωνικζσ δυνάμεισ ςυντελοφν ςτο να επθρεαςτεί θ αντίλθψθ ενόσ ατόμου ότι είναι 
αρςενικό ι κθλυκό που αναμζνεται να ςυμπεριφερκεί ςαν τα άλλα αρςενικά ι κθλυκά ςτθ δικι 
του ι ςτθ δικι τθσ κουλτοφρα. Ζτςι ακόμθ και αν αυτό το βιβλίο είναι κεματικά οργανωμζνο, δεν 
κα παραβλζψουμε τον άνκρωπο ςαν ςφνολο ι τθν ολιςτικι φφςθ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ. 

Θ αιτία που επικεντρωνόμαςτε ςτθν ζρευνα και ςτισ εφαρμογζσ τθσ ςε αυτό το βιβλίο είναι διότι 
τα περιςςότερα που ξζρουμε για τισ εξελικτικζσ μεκόδουσ προζρχονται από τα ςυμπεράςματα 
τθσ εμπειρικισ μελζτθσ. Σιμερα υπάρχουν πολλζσ άριςτεσ μζκοδοι για τθν μελζτθ τθσ 
ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ - τεχνικζσ που είμαςτε ζτοιμοι να ςυηθτιςουμε με λεπτομζρειεσ. Αλλά πριν 
το κάνουμε είναι απαραίτθτο να ρίξουμε μια ςφντομθ ματιά ςτθν ιςτορία τθσ εξελικτικισ 
ψυχολογίασ με ςκοπό να καταλάβουμε και να εκτιμιςουμε πωσ αυτόσ ο τομζασ ζγινε μια 
εμπειρικι επιςτιμθ. 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΛΕΤΡΑ 

Οι ςφγχρονεσ Δυτικζσ κοινωνίεσ περιγράφονται ςαν "επικεντρωμζνεσ γφρω από το παιδί": οι 
άνκρωποι ςυχνά κεωροφν τισ γεννιςεισ ευλογθμζνα γεγονότα, ξοδεφουν τριςεκατομμφρια 
δολάρια (λίρεσ, φράγκα και λοιπά), για να φροντίηουν, να προςτατεφουν και να μορφϊνουν τα 
παιδιά τουσ και δεν υποχρεϊνουν τα παιδιά ν' αναλάβουν τισ ευκφνεσ για τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ του πολίτθ, μζχρι να φτάςουν ςτθ νόμιμθ θλικία των 14-21 ετϊν (εξαρτϊνται από 
τθν κοινωνία), οπότε ζχουν κεωρθτικά αποκτιςει τθ ςφνεςθ και τισ ικανότθτεσ "να ςτακοφν ςτα 
πόδια τουσ". Πμωσ, θ παιδικι και θ εφθβικι θλικία δεν κεωροφνταν ξεχωριςτζσ και ευαίςκθτεσ 
περίοδοι όπωσ γνωρίηουμε ότι είναι ςιμερα. Για να κατανοιςουμε το πωσ οι εξελικτικοί 
ψυχολόγοι προςεγγίηουν τθ μελζτθ των παιδιϊν, είναι αναγκαίο να δοφμε, πϊσ "εξελίχκθκε" θ 
ζννοια τθσ παιδικισ θλικίασ. Και μπορεί να εκπλαγείτε για το πόςο πρόςφατεσ είναι οι μοντζρνεσ 
απόψεισ. Φυςικά, αφοφ οι άνκρωποι κατζλθξαν ςτθν άποψθ ότι θ παιδικι θλικία είναι μια ειδικι 
περίοδοσ, τότε άρχιςαν να μελετοφν τα παιδιά και τθν εξελικτικι διαδικαςία. 

Η παιδική ηλικία ςτισ προςφγχρονεσ εποχζσ. 

Για μια γριγορθ εικόνα τθσ παιδικισ θλικίασ του παρελκόντοσ, φανταςτείτε ότι μόλισ ζχετε γίνει 
γονείσ του 19ου αι. π.Χ. ςτθν πολεμοχαρι πόλθ τθσ Σπάρτθσ. Ρικανϊσ να αιςκάνεςτε 
ανακουφιςμζνοι, ότι θ γζννθςθ τελείωςε και πιγε καλά, αλλά ταυτόχρονα αιςκάνεςτε ανιςυχοι 
διότι θ ςτιγμι τθσ αλικειασ πλθςιάηει γριγορα. Σε μερικζσ ϊρεσ το βρζφοσ ςασ κα περάςει μια 
αυςτθρι εξζταςθ από το Συμβοφλιο των πρεςβυτζρων τθσ Σπάρτθσ. Θ δουλειά των πρεςβυτζρων 
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είναι να επικεωροφν όλα τα νεογζννθτα, για ν' αποφαςίςουν, αν τα παιδιά είναι αρκετά δυνατά 
και υγιι, για να μποροφν να ηουν. Αν το βρζφοσ ςασ κρικεί αδφνατο ι ελαττωματικό, κα οδθγθκεί 
ςτθν ερθμιά και κα αφεκεί μόνο του να πεκάνει (Despert, 1965). Τα "τυχερά" παιδιά, που 
βρίςκονται υγιι, ςφντομα κα υποβλθκοφν ςε μια αυςτθρι εκπαίδευςθ, ςχεδιαςμζνθ να τα 
"ςκλθραίνει" για το βάναυςο κακικον τθσ υπθρεςίασ τθσ ςτρατιωτικισ πολιτείασ. Για 
παράδειγμα, οι μικροί Σπαρτιάτεσ δεν επιτρζπεται να φανερϊςουν αδυναμία χαρακτιρα 
κλαίγοντασ, και ακόμθ τα μωρά πρζπει να ςκλθραγωγθκοφν κάνοντασ μπάνια με κρφο νερό 
(Despert, 1965). Στθν θλικία των 7 ετϊν, ςε μία μελλοντικι περίοδο, όταν τα παιδιά των 
Αμερικανϊν μπουν ςτθ δευτζρα δθμοτικοφ κα τα πάρουν από το ςπίτι και κα τα μεγαλϊςουν ςε 
δθμόςιουσ καταυλιςμοφσ. Εκεί πικανόν κα τα δζρνουν ςυχνά, ι κα είναι για μζρεσ χωρίσ φαγθτό, 
διότι αυτζσ είναι οι μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν από τουσ υπεφκυνουσ των καταυλιςμϊν, για 
να εμπνεφςουν τθν πεικαρχία και τθν πνευματικι αντοχι, τισ οποίεσ οι γιοι ςασ κα χρειαςτοφν, 
για να γίνουν αξιοκαφμαςτοι πολεμιςτζσ και πιςτοί ςτο Σπαρτιατικό ζκνοσ (deMause, 1974, 
Ντζςπερτ, 1965). 

Οι νεϊτερεσ κοινωνίεσ δεν ζχουν όλεσ εκπαιδεφςει τα παιδιά τουσ τόςο ςκλθρά, όπωσ ζκαναν οι 
πολίτεσ τθσ Σπάρτθσ. Ακόμα, για αρκετοφσ αιϊνεσ μετά τθ γζννθςθ του Χριςτοφ, τα παιδιά 
εκεωροφντο ωσ "κτιματα" τθσ οικογζνειασ ι πόροι, που οι γονείσ ιταν ελεφκεροι να 
χρθςιμοποιιςουν, όπωσ ικελαν. Στθν πραγματικότθτα, ςτθν Χριςτιανικι Ευρϊπθ δεν ιταν παρά 
μόνο τον 12ο αιϊνα που θ λαϊκι νομοκεςία εξομοίωςε τθ βρεφοκτονία -το φόνο των παιδιϊν- με 
φόνο (deMause, 1974). 

Ρρόςφατα υπάρχει δθμόςια ςυηιτθςθ, για το πϊσ κα ιταν θ παιδικι ςασ θλικία αν ηοφςατε ςτθ 
μεςαιωνικι περίοδο. Ο ιςτορικόσ Φίλιπποσ Άρθσ (1962) ζχει αναλφςει ντοκουμζντα και πίνακεσ 
από τθ Μεςαιωνικι Ευρϊπθ και κατζλθξε, ότι οι Ευρωπαϊκζσ Κοινωνίεσ δεν είχαν ιδζα τθσ 
παιδικισ θλικίασ, όπωσ τθ γνωρίηουμε πριν το 1600. Τα παιδιά του Μεςαίωνα δεν 
παραχαϊδεφονταν οφτε ζκαναν ς' αυτά τα χατίρια ςτθν ζκταςθ που γίνονται ςτα ςθμερινά παιδιά. 
Συνικωσ ντφνονταν με ροφχα ενθλίκων ςε μικρογραφία, και απεικονίηονταν ςε ζργα τζχνθσ, ότι 
δοφλευαν δίπλα ςε ενιλικεσ (ςυνικωσ ςυγγενείσ), ςε μαγαηιά ι χωράφια, πίνοντασ και 
ξεφαντϊνοντασ με ενιλικεσ ςτα πάρτι. Και εκτόσ από το ότι απάλλαςςε τα παιδιά από 
εγκλθματικι ενοχι για κακζσ πράξεισ, ο μεςαιωνικόσ νόμοσ γενικά δεν ζκανε διακρίςεισ ανάμεςα 
ςτθν παιδικι παρζμβαςθ και τθν παράβαςθ των ενθλίκων (Borstelmann, 1983, Kean, 1937). 

Αλλά τα παιδιά του Μεςαίωνα κεωροφνταν μινιατοφρεσ των μεγάλων; Μάλλον όχι. Ρεριςςότερο 
πρόςφατεσ και εκτενείσ εξετάςεισ τθσ μεςαιωνικισ ιςτορίασ αποκαλφπτουν ότι θ παιδικι θλικία 
ιταν γενικά αναγνωριςμζνθ ωσ ξεχωριςτι φάςθ τθσ ηωισ, και ότι τα παιδιά κεωροφνταν ότι είχαν 
ανάγκεσ πάνω και πζρα απ' αυτζσ των ενθλίκων. (Βλζπε Borstelmann 1983, Kroll, 1977). 
Ξεκάκαρα, οι εμπειρίεσ των παιδιϊν διαφζρουν ςτθ διάρκεια του μεςαίωνα απ' ότι ςιμερα. Oι 
ςυναιςκθματικοί δεςμοί μεταξφ γονζων και των παιδιϊν τουσ μπορεί να μθν ιταν τόςο δυνατοί 
όςο είναι ςιμερα, και τα παιδιά ανιαρά εκτελοφςαν οικονομικζσ λειτουργίεσ μζςα ςτθν 
οικογζνεια, το οποίο μοιάηει με δραςτθριότθτα "καριζρασ" με τα ςθμερινά πρότυπα. Αλλά είναι 
ςχεδόν υπερβολικό να καταλιξουμε ςτο ότι οι μεςαιωνικζσ κοινωνίεσ δεν είχαν ςίγουρα άποψθ 
για τθν παιδικι θλικία και εκπαίδευαν τα παιδιά τουσ ςαν μινιατοφρεσ ενθλίκων. 

Αρχζσ των Μοντζρνων απόψεων για την παιδική ηλικία 

Κατά τθ διάρκεια του 17ου και 18ου αιϊνα οι ςτάςεισ προσ τα παιδιά και ςτο μεγάλωμα του 
παιδιοφ άρχιςαν να αλλάηουν. Κρθςκευτικοί αρχθγοί αυτισ τθσ περιόδου τόνιςαν ότι τα παιδιά 
ιταν ακϊεσ και αβοικθτεσ ψυχζσ που κα ζπρεπε να προςτατευκοφν από τθν άγρια και 
αδικαιολόγθτθ ςυμπεριφορά των ενθλίκων. Μια μζκοδοσ για να το πετφχουν ιταν να ςταλοφν τα 
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νζα παιδιά ςτο ςχολείο. Ραρ' όλο που ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ του ςχολείου ιταν να εξαςφαλίςει 
μια θκικι και κρθςκευτικι εκπαίδευςθ, ιταν αναγνωριςμζνο ότι ςθμαντικζσ επιβοθκθτικζσ 
ικανότθτεσ, όπωσ το διάβαςμα και το γράψιμο, ζπρεπε επίςθσ να διδαχκοφν για να γίνουν τα 
ακϊα παιδιά "υπθρζτεσ και εργάτεσ" που κα εξαςφάλιηαν ςτθν κοινωνία "καλι εργατικι δφναμθ" 
(Aries, 1962, ςελ. 10: βλζπε επίςθσ Ρλαίςιο 1-1). Τα παιδιά κεωροφνταν ακόμθ κτιματα τθσ 
οικογζνειασ, αλλά οι γονείσ τϊρα είχαν αποκαρρφνονταν από το να κακομεταχειρίηονται τουσ 
γιουσ τουσ και τισ κόρεσ τουσ και πιζηονταν να τα εκπαιδεφςουν με περιςςότερθ ηεςταςιά και 
ςτοργι (Aries, 1962, Despert, 1965). 

Πλαίςιο 1-1. Περί "εφευρζςεωσ" τησ εφηβικήσ ηλικίασ. 

Μολονότι οι ςθμερινζσ απόψεισ τθσ παιδικισ θλικίασ χρονολογοφνται από το 1700, επίςθμθ αναγνϊριςθ 
τθσ εφθβικισ θλικίασ ωσ ξεχωριςτι φάςθ ηωισ εμφανίςτθκε πολφ αργότερα, κατά τα πρϊτα χρόνια αυτοφ 
του αιϊνα (Hall, 1904). Ειρωνικά, θ βιομθχανικι ανάπτυξθ ςτισ Δυτικζσ κοινωνίεσ αποτελεί πικανόν το 
γεγονόσ που κρίνεται υπεφκυνο για τθν "εφεφρεςθ" τθσ εφθβικισ θλικίασ. Κακϊσ μετανάςτεσ κατζκλυςαν 
τα βιομθχανοποιθμζνα ζκνθ και κατζλαβαν κζςεισ, άλλοτε γεμάτεσ από παιδιά και νζουσ, οι νζοι 
άνκρωποι ζγιναν οικονομικά βάρθ παρά πόροι. Επιπλζον, θ όλο και περιςςότερο πολφπλοκθ τεχνολογία 
των βιομθχανικϊν επιχειριςεων ζκαναν αναγκαία τθν απόκτθςθ μορφωμζνθσ εργατικισ δφναμθσ. Ζτςι, 
ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα, ιταν μια περίοδοσ όπου ζγιναν νόμοι για να περιορίςουν τθν εργαςία των 
παιδιϊν και να κάνουν το ςχολείο υποχρεωτικό (Kett, 1977). Ξαφνικά οι νζοι ξόδευαν τον περιςςότερο 
χρόνο τουσ περικυκλωμζνοι από παιδιά ίδιασ θλικίασ και ξεχϊριηαν από τουσ ενιλικεσ. Κακϊσ ηοφςαν με 
φίλουσ και ανζπτυςςαν τθ δικι τουσ ζντονθ «κουλτοφρα τθσ ίδιασ ομάδασ», οι νζοι ελιφκθςαν υπόψθ ωσ 
ξεχωριςτι τάξθ των ατόμων αυτϊν που ξεκάκαρα πρόβαλαν από τθν ακωότθτα τθσ παιδικισ θλικίασ, αλλά 
δεν ιταν ακόμθ ζτοιμοι ν' αναλάβουν τισ ευκφνεσ των ενθλίκων (Hall, 1904). 

Μετά το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο οι εμπειρίεσ τθσ εφθβικισ θλικίασ διευρφνκθκαν από τον αυξανόμενο 
αρικμό των αποφοίτων του γυμναςίου, που ανζβαλαν τον γάμο και τθν καριζρα, για να επιδιϊξουν 
μόρφωςθ κολεγίου (και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν). Σιμερα δεν είναι κακόλου αςυνικιςτο για τουσ νζουσ 
να κακυςτεροφν να μπουν ςτον ανιαρό κόςμο των ενθλίκων μζχρι τα μζςα των 20 ετϊν. Και κα 
μποροφςαμε να προςκζςουμε ότι θ κοινωνία εγκρίνει τθν "παρατεινόμενθ εφθβικι θλικία" με το να 
απαιτεί από τουσ εργάτεσ να αποκτιςουν μια ολοζνα και περιςςότερο αυξανόμενθ ειδικι εκπαίδευςθ για 
τισ καριζρεσ που επζλεξαν (Elder, Liker και Cross, 1984). 

Είναι ενδιαφζρον, ότι πολλζσ κουλτοφρεσ ςτον κόςμο δεν κεωροφν τθν εφθβικι θλικία ωσ μια ξεχωριςτι 
φάςθ τθσ ηωισ. Οι Εςκιμό του Σαν Λϊρενσ, για παράδειγμα, απλά ξεχωρίηουν τα αγόρια από τουσ άνδρεσ 
(ι τα κορίτςια από τισ γυναίκεσ), ακολουκϊντασ τθν παράδοςθ πολλϊν αμόρφωτων κοινωνιϊν ςτισ οποίεσ 
το πζραςμα ςτθν εφθβεία γίνεται με τθ ςωματικι αλλαγι (Keith, 1985). Eντοφτοισ, ςε μερικζσ άλλεσ 
κουλτοφρεσ, οι απεικονίςεισ τθσ ηωισ είναι περιςςότερο περίπλοκεσ απ' ότι οι δικζσ μασ. Οι Αράςα τθσ 
Ανατολικισ Αφρικισ, για παράδειγμα, ζχουν τουλάχιςτον ζξι ςθμαντικζσ θλικίεσ για τουσ άρρενεσ: οι νζοι, 
οι μικροί πολεμιςτζσ, οι μεγαλφτεροι πολεμιςτζσ, οι μικροί πρεςβφτεροι, οι μεγαλφτεροι πρεςβφτεροι και 
οι ςυνταξιοφχοι. 

Το γεγονόσ ότι θ θλικία δεν ζχει το ίδιο νόθμα ςε όλεσ τισ περιόδουσ ι κουλτοφρεσ αντανακλά μια βαςικι 
αλικεια ςτθν οποία κα δϊςουμε ζμφαςθ ςε όλο το βιβλίο: θ πορεία τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ είναι ζνα 
ιςτορικό ι πολιτιςτικό περιεχόμενο, που πικανόν διαφζρει -και διαφζρει βαςικά- απ' αυτά που 
παρατθριςαμε ςε άλλεσ περιόδουσ και ςε άλλο πολιτιςτικό περιβάλλον. Εκτόσ από το βιολογικό δζςιμο με 
το ανκρϊπινο είδοσ είμαςτε, ςε μεγάλο βακμό, προϊόντα των καιρϊν και των τόπων ςτα οποία ηοφμε! 

Αρχικζσ φιλοςοφικζσ απόψεισ για την παιδική ηλικία. 

Γιατί οι ςτάςεισ προσ τα παιδιά αλλάηουν τόςο δραςτικά ςτο 17ο και 18ο αιϊνα; Ραρόλο που θ 
ιςτορικι καταγραφι είναι μουντι ς' αυτό το ςθμείο, πικανόν θ άποψθ των κοινωνικϊν, με 
επιρροι φιλοςόφων, ςυνζβαλε ςτο να βλζπουμε διαφορετικά τα παιδιά και τθ φροντίδα τουσ. 
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Ζντονεσ υποκζςεισ για τθν ανκρϊπινθ φφςθ οδιγθςαν αυτοφσ τουσ φιλόςοφουσ ςτο να 
εξετάςουν προςεκτικά κάκε ζνα από τα παρακάτω κζματα: 

1. Είναι τα παιδιά από τθ φφςθ τουσ καλά, ι από τθ φφςθ τουσ κακά; 

2. Τα παιδιά οδθγοφνται από ζμφυτα κίνθτρα και ζνςτικτα, ι μάλλον, είναι προϊόντα του 
περιβάλλοντόσ τουσ; 

3. Τα παιδιά ςυμμετζχουν δραςτιρια ςτθ διαμόρφωςθ του χαρακτιρα τουσ, ι είναι πακθτικά 
δθμιουργιματα που μορφοποιοφνται από τουσ γονείσ, τουσ δαςκάλουσ και άλλουσ 
παράγοντεσ τθσ κοινωνίασ; 

Διαφωνίεσ γι' αυτζσ τισ φιλοςοφικζσ ερωτιςεισ παριγαγαν διαφορετικζσ απόψεισ για τα παιδιά 
και το μεγάλωμα των παιδιϊν, και κυμαίνονται από τθ κεωρία του Τόμασ Χόμπσ (1651/1904), τθσ 
"αρχικήσ αμαρτίασ", που υποςτιριξε ότι τα παιδιά είναι από τθ φφςθ τουσ εγωιςτικά και πρζπει 
να ελζγχονται από τθν κοινωνία, μζχρι τθ κεωρία του Ηαν Ηακ ουςςϊ, τθσ "εςωτερικήσ 
αγνότητασ", τθν αντίλθψθ ότι τα παιδιά γεννιοφνται με μια ενςτικτϊδθ αίςκθςθ του ςωςτοφ και 
του λάκουσ, θ οποία μερικζσ φορζσ επθρεάηεται από τθν κοινωνία. Αυτζσ οι δφο απόψεισ 
διαφζρουν κακαρά, όςον αφορά τισ επιπλοκζσ για το μεγάλωμα των παιδιϊν. Ρρωτοπόροι τθσ 
"αρχικισ αμαρτίασ" επιχειρθματολογοφςαν ότι οι γονείσ πρζπει να ςυγκρατιςουν δραςτικά τουσ 
εγωιςτικοφσ απογόνουσ, ενϊ οι τθσ "εςωτερικισ αγνότθτασ" είδαν τα παιδιά ωσ "αγνοφσ 
άγριουσ", ςτουσ οποίουσ πρζπει να δοκεί περιςςότερθ ελευκερία για ν' ακολουκιςουν τισ 
ζμφυτεσ κετικζσ κλίςεισ τουσ. 

Άλλθ άποψθ για τα παιδιά και το μεγάλωμα των παιδιϊν ειςθγικθκε ο Τηον Λοκ, που πίςτεψε ότι 
το μυαλό ενόσ βρζφουσ είναι "tabula rasa" ι "λευκόσ χάρτθσ", και τα παιδιά δεν ζχουν ζμφυτεσ 
κλίςεισ. Με άλλα λόγια, τα παιδιά, δεν είναι από τθ φφςθ τουσ καλά, ι από τθ φφςθ τουσ κακά. Το 
πωσ εξελιχκοφν εξαρτάται ολοκλθρωτικά από τισ εμπειρίεσ τουσ. Ππωσ ο Χομπσ, ο Λοκ 
επιχειρθματολόγθςε υπζρ τθσ ζννοιασ τθσ πεικαρχίασ ςτο μεγάλωμα των παιδιϊν, για να 
διαβεβαιϊςει ότι τα παιδιά κα ανζπτυςςαν καλζσ ςυνικειεσ και κ' αποκτοφςαν λίγεσ ι καμία 
απαράδεκτθ (ςυνικεια). 

Αυτοί οι φιλόςοφοι επίςθσ, διζφεραν ςτο κζμα τθσ ςυμμετοχισ των παιδιϊν ςτθν ανάπτυξθ τουσ. 
Ο Χομπσ υποςτιριξε, ότι τα παιδιά πρζπει να μακαίνουν να επανεξετάηουν τα εγωιςτικά 
ενδιαφζροντά τουσ με κοινωνικά αποδεκτοφσ τρόπουσ. Μ' αυτι τθν ζννοια είναι πακθτικά 
υποκείμενα, που κα μορφοποιθκοφν από τα περιςςότερο δυνατά ςτοιχεία τθσ κοινωνίασ (τουσ 
γονείσ). Ο Λοκ, επίςθσ, πίςτευε ότι ο ρόλοσ του παιδιοφ είναι πακθτικόσ, διότι το μυαλό ενόσ 
βρζφουσ είναι "άγραφοσ χάρτθσ", όπου θ εμπειρία γράφει το μάκθμά τθσ. Αλλά μία 
αξιοςθμείωτθ διαφορετικι άποψθ προτάκθκε από το ουςςϊ που πίςτευε, ότι τα παιδιά 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτο να διαμορφϊνουν το νου και τισ προςωπικότθτζσ τουσ. Στα λόγια του 
ουςςϊ το παιδί δεν είναι ζνασ "πακθτικόσ δζκτθσ των οδθγιϊν του παιδαγωγοφ", αλλά "ζνασ 
ενεργόσ και με κίνθτρα ερευνθτισ". Το ενεργό παιδί, που ςτοχάηεται και μορφοποιεί δικά του 
προβλιματα προσ λφςθ, ςτζκεται ςε αντίκεςθ με το πακθτικό, ςτο οποίο θ κοινωνία βάηει τθ 
ςτάμπα τθσ (αναφζρκθκε ςτον Kessen, 1965, ςελ. 75). 

Κακαρά, αυτοί οι φιλόςοφοι είχαν μερικζσ ενδιαφζρουςεσ ιδζεσ για τα παιδιά και πωσ κα ζπρεπε 
να μεγαλϊνουν. Αλλά, πωσ κα μποροφςε κάποιοσ ν' αποφαςίςει αν οι απόψεισ τουσ είναι ςωςτζσ; 
Δυςτυχϊσ, οι φιλόςοφοι δεν ζκαναν ςυλλογι αντικειμενικϊν πλθροφοριϊν, για να ςτθρίξουν τισ 
απόψεισ και τισ κεωρίεσ τουσ. Π,τι ζκαναν, ιταν περιοριςμζνο και χωρίσ ςφςτθμα. Μπορείτε να 
προεξοφλιςετε το επόμενο βιμα ςτθν ανάπτυξθ τθσ εξελικτικισ ψυχολογίασ; 
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Σα παιδιά ωσ άτομα: Οι βιογραφίεσ των βρεφϊν. 

Θ πρϊτθ ςυςτθματικι μελζτθ των παιδιϊν, μπορεί να κακοριςτεί ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα. Ιταν 
μια περίοδοσ, όπου οι ερευνθτζσ με διαφορετικό ακαδθμαϊκό φόντο άρχιςαν να παρατθροφν τθν 
ανάπτυξθ των παιδιϊν τουσ και να δθμοςιεφουν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςε εργαςίεσ, γνωςτζσ ωσ 
"βιογραφίεσ των βρεφϊν". 

Ρικανόν, θ μεγαλφτερθ ςε επιρροι βιογραφία βρζφουσ ιταν του Τςαρλσ Ντάργουϊν, ο οποίοσ 
ζκανε κακθμερινζσ καταγραφζσ από τθν ανάπτυξθ του γιου του (Darwin, 1877). Θ περιζργεια του 
Ντάργουϊν για τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ, ξεκίνθςε από τθν πρϊτθ του κεωρία τθσ ανάπτυξθσ, 
που παρουςίαςε ςτο βιβλίο του "Θ Ρροζλευςθ των Ειδϊν". Ρολλοί από μασ είναι εξοικειωμζνοι 
με τισ ιδζεσ του Ντάργουϊν, ότι ο άνκρωποσ προζρχεται από χαμθλότερα είδθ. Αλλά, πωσ αυτι θ 
κεωρία τον οδιγθςε ςτθν μελζτθ των παιδιϊν; Σ' αυτό το ςθμείο ο Ντάργουϊν ιταν ξεκάκαροσ. 
Ρίςτευε ότι τα απαίδευτα βρζφθ μοιράηονταν πολλά χαρακτθριςτικά με τουσ "πρωτόγονουσ" 
προγόνουσ τουσ. Για παράδειγμα, περιζγραψε και τα παιδιά και τα ηϊα ωσ "δίχωσ θκικι" 
πλάςματα, που πρζπει να πεικαρχιςουν πριν αποκτιςουν οποιεςδιποτε επικυμθτζσ ςυνικειεσ. 
Τζτοιεσ ομοιότθτεσ ανάμεςα και ςτα παιδιά και ςτα ηϊα διζγειραν τθν περιζργεια του Ντάργουϊν, 
γιατί ακράδαντα πίςτευε (τϊρα ζχει απορριφκεί) ςτο "νόμο τησ ανακεφαλαίωςησ" - θ άποψθ, 
ότι ζνα άτομο που αναπτφςςεται από ζνα κφτταρο ςε μια καυμάςια ανκρϊπινθ ςφνκεςθ, 
αναγκαςτικά κα διατρζξει ολόκλθρθ τθν εξελικτικι ιςτορία του είδουσ, δείχνοντασ ζτςι "τθν 
εξζλιξθ του ανκρϊπου". Με λίγα λόγια ο Ντάργουϊν υποςτιριηε ότι ο τρόποσ να πλθςιάςεισ 
ακανκϊδεισ φιλοςοφικζσ ερωτιςεισ ςχετικά με τθ φφςθ του ανκρϊπου, ιταν να μελετιςει τισ 
ρίηεσ τθσ ανκρωπότθτασ και τθ φυςικι εξζλιξθ και τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν (Kessen, 1965). Κατά 
ςυνζπεια, αυτοί και μερικοί ςφγχρονοί του μελζτθςαν τθ βιογραφία των βρεφϊν, λιγότερο ςαν 
ενδιαφζρον ανάπτυξθσ και περιςςότερο ςαν μζςο, για να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα ςχετικά με 
τθν εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ. 

Δυςτυχϊσ, οι βιογραφίεσ των βρεφϊν δεν είναι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ. Ραρατθριςεισ για 
πολλζσ βιογραφίεσ ζγιναν ςε μθ τακτά χρονικά διαςτιματα και διάφοροι βιογράφοι ζδωςαν 
ζμφαςθ ςε διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν. Σαν αποτζλεςμα, οι 
πλθροφορίεσ από διαφορετικοφσ βιογράφουσ πολφ ςυχνά δεν ιταν ςυγκρίςιμεσ. Επιπροςκζτωσ, 
τα πρόςωπα που ζκαναν τισ παρατθριςεισ ς' αυτζσ τισ βιογραφικζσ μελζτεσ ιταν γενικά 
περιφανοι γονείσ, που ενδεχομζνωσ, επιλεκτικά κατζγραφαν ευχάριςτα ι κετικά γεγονότα, ενϊ 
μείωναν τα δυςάρεςτα ι αρνθτικά επειςόδια. Τελικά, ςχεδόν κάκε βιογραφία βρζφουσ βαςιηόταν 
ςε παρατθριςεισ ενόσ παιδιοφ τθ φορά, και είναι δφςκολο να γνωρίηουμε αν τα ςυμπεράςματα 
που βαςίςτθκαν ςε μια περίπτωςθ, κα μποροφςαν να ιςχφουν για άλλα παιδιά. 

Ραρ' όλεσ τισ δυςκολίεσ, οι βιογραφίεσ των βρεφϊν ιταν ζνα βιμα ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ. 
Ρράγματι, το γεγονόσ ότι οι διαπρεπείσ επιςτιμονεσ όπωσ ο Τςαρλσ Ντάργουϊν τϊρα ζγραφαν για 
τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν, υποδθλϊνει ότι θ ανκρϊπινθ εξζλιξθ ιταν ζνα κζμα άξιο λόγου για 
επιςτθμονικι εξζταςθ. 

Η εμφάνιςη τησ ψυχολογίασ τησ παιδικήσ ηλικίασ και τησ εφηβείασ 

Ειςαγωγικά εγχειρίδια, ςχεδόν ςε όλεσ τισ ακαδθμαϊκζσ περιοχζσ, κεωροφν κάποιον ωσ "ιδρυτι" 
τθσ κάκε περιοχισ. Στθν αναπτυξιακι ψυχολογία υπάρχουν τουλάχιςτον δφο καλοί υποψιφιοι γι' 
αυτό. Ο ζνασ είναι ο Αμερικανόσ ψυχολόγοσ Γκ. Στάνλεχ Χολ. 

Καλά ενθμερωμζνοσ για τισ ελλείψεισ των βιογραφιϊν των βρεφϊν, ο Χολ, ξεκίνθςε να ςυλλζξει 
περιςςότερεσ αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ από περιςςότερα "δείγματα". Ειδικότερα, 
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ενδιαφερόταν για το χαρακτιρα τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν, και ανζπτυξε ζνα γνωςτό εργαλείο 
ζρευνασ -το ερωτηματολόγιο- "για ν' ανακαλφψει το περιεχόμενο του μυαλοφ των παιδιϊν" (Hall, 
1891). Αυτό που βρικε ιταν ότι θ κατανόθςθ των παιδιϊν για κοςμικά γεγονότα αυξάνεται 
γριγορα κατά τθν παιδικι θλικία. Επίςθσ ανακάλυψε ότι θ διαλεκτικι ςυηιτθςθ των νζων 
παιδιϊν είναι μάλλον παράξενθ κατά καιροφσ, παρεκλίνοντασ ριηικά από τθν κλαςςικι λογικι. Ο 
Χολ αργότερα ζγραψε ζνα παςίγνωςτο βιβλίο με τίτλο: "Θ ΕΦΘΒΕΛΑ" (1904) που ιταν το πρϊτο 
ζργο που τράβθξε τθν προςοχι ςτθν εφθβικι θλικία ωσ μοναδικι φάςθ τθσ ηωισ. Εδϊ υπιρχαν οι 
μεγάλθσ κλίμακασ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ανάπτυξθσ των νζων και πάνω ς' αυτι τθ βάςθ, ο Γκ. 
Στάνλεχ Χολ, αξίηει να κεωρθκεί ωσ ο ιδρυτισ τθσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ. 

Τον ίδιο καιρό που ο Χολ χρθςιμοποιοφςε το ερωτθματολόγιο για να μελετιςει τθ ςκζψθ των 
παιδιϊν, ζνασ νζοσ Ευρωπαίοσ νευρολόγοσ προςπάκθςε, με μια διαφορετικι μζκοδο, να 
δοκιμάςει το νου και ν' αποκαλφψει το περιεχόμενό του. Θ προςζγγιςθ του νευρολόγου ιταν 
πολφ γόνιμθ, εξαςφαλίηοντασ πλθροφορίεσ που τον οδιγθςαν να προτείνει μια κεωρία που 
επαναςτατικά άλλαξε τθ ςκζψθ, ςχετικά με τα παιδιά και τθν παιδικι θλικία. Ο νευρολόγοσ ιταν ο 
Σίγκμουντ Φρόιντ. Οι ιδζεσ του ζγιναν γνωςτζσ ωσ "ψυχαναλυτικι κεωρία". 

Σε πολλζσ περιοχζσ τθσ επιςτιμθσ, νζεσ κεωρίεσ αποτελοφν ςυχνά επαναλιψεισ ι τροποποιιςεισ 
των παλαιϊν κεωριϊν. Αλλά, ςτισ μζρεσ του Φρόιντ, υπάρχουν λίγεσ "παλαιζσ" κεωρίεσ τθσ 
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ για να τθ μορφοποιιςουν. Ο Φρόιντ ιταν πράγματι πρωτοπόροσ, 
φορμάροντασ τθν ψυχαναλυτικι του κεωρία από χιλιάδεσ ςθμειϊςεισ και παρατθριςεισ, που 
ζκανε κουράροντασ αςκενείσ με διάφορα είδθ ςυναιςκθματικϊν ενοχλιςεων. 

Σαν ζξυπνοσ παρατθρθτισ, ο Φρόιντ παρατιρθςε ότι οι αςκενείσ ςυχνά περιζγραφαν 
παρεμφερείσ εμπειρίεσ ι γεγονότα που ιταν ςθμαντικά για αυτοφσ κακϊσ μεγάλωναν. Είπε, ότι 
κα πρζπει να υπάρχουν χιλιάδεσ ορόςθμα ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ, που όλοι οι άνκρωποι 
ζχουν κοινά. Κακϊσ ςυνζχιηε να παρατθρεί τουσ αςκενείσ του και να ακοφει τισ διθγιςεισ τουσ 
από τθ ηωι τουσ, ο Φρόιντ κατζλθξε, ότι κάκε λίκοσ ςτθν ιςτορία τθσ ηωισ του αςκενι είχε 
ςθμαντικι ςχζςθ με κάποιο γεγονόσ του παρελκόντοσ. Μετά αντιλιφκθκε ότι είχε τισ 
πλθροφορίεσ -τα κομμάτια ενόσ πάηλ- με τα οποία κα μποροφςε να κτίςει μια αναλυτικι κεωρία 
για τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. 

Θ μεγαλοφυΐα του Φρόιντ γριγορα προςζλκυςε πολλοφσ οπαδοφσ. Αμζςωσ μετά τθ δθμοςίευςθ 
τθσ κεωρθτικισ μονογραφίασ του Φρόιντ, ιδρφκθκε το "Διεθνζσ Περιοδικό τησ Ψυχανάλυςησ", 
όπου και οι άλλοι ερευνθτζσ άρχιςαν να αναφζρουν τα δικά τουσ τεςτ πάνω ςτθ κεωρία του 
Φρόιντ. Στα μζςα του 1930 το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ του Φρόιντ μεταφράςτθκε ς' άλλεσ 
γλϊςςεσ και θ επιρροι τθσ ψυχαναλυτικισ κεωρίασ ιταν γνωςτι ς' όλο τον κόςμο. Με τα χρόνια, 
θ κεωρία του Φρόιντ αποδείχκθκε να ζχει πεδίο ζρευνασ -με τθν ζννοια ότι ςυνζχιςε να 
παραγάγει νζεσ ζρευνεσ, και να παρακινεί άλλουσ ερευνθτζσ να επεκτείνουν τθν άποψθ του 
Φρόιντ. Ξεκάκαρα, ο χϊροσ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ είχε ανοίξει πλζον πριν το κάνατο του 
Φρόιντ, το 1939. 

Θ δουλειά του Φρόιντ διευκρινίηει το ρόλο που παίηουν οι κεωρίεσ ςτισ επιςτθμονικζσ μελζτεσ τθσ 
ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. Μολονότι θ λζξθ κεωρία είναι δφςκολοσ όροσ, και ςυμβαίνει οι κεωρίεσ 
να είναι κάτι που κακζνασ ζχει. Αν ςασ ρωτοφςα γιατί τα αγόρια και τα κορίτςια φαίνονται τόςο 
διαφορετικά, ςαν ενιλικοι, όταν φαίνονται να είναι τόςο όμοια, ςαν βρζφθ, αναμφίβολα κα 
είχατε κάτι να πείτε πάνω ς' αυτό το κζμα. 

Σε απάντθςθ, κα δθλϊνατε, ι τουλάχιςτο κα αντανακλοφςατε τθ δικι ςασ κεωρία τθσ διαφοράσ 
των δφο φφλων. Ζτςι, μια θεωρία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ζνα ςφνολο απόψεων και κζςεων 
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που επιτρζπουν τουσ κεωρθτικοφσ να περιγράψουν τισ απόψεισ μιασ εμπειρίασ. Στο χϊρο τθσ 
ψυχολογίασ οι κεωρίεσ μασ βοθκοφν να περιγράψουμε διάφορα πρότυπα ςυμπεριφοράσ και να 
εξθγιςουμε, γιατί ςυμβαίνουν.  

Οι καλζσ κεωρίεσ ζχουν άλλο ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό: τθν ικανότθτα να προβλζπουν 
μελλοντικά γεγονότα. Αυτζσ οι κεωρθτικζσ προβλζψεισ ι υποθζςεισ ελζγχονται μετά, 
ςυγκεντρϊνοντασ καινοφργιεσ πλθροφορίεσ. Οι πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊνουμε, όταν 
δοκιμάηουμε τισ υποκζςεισ, όχι μόνο μασ εφοδιάηει με ςυμπεράςματα για τθν ικανότθτα των 
κεωριϊν να εξθγοφν νζεσ παρατθριςεισ, αλλά επίςθσ οδθγοφν ςε νζεσ κεωρθτικζσ απόψεισ που 
διευρφνουν τθ γνϊςθ μασ περαιτζρω. 

Σιμερα, υπάρχουν πολλζσ κεωρίεσ, που ςυντελοφν ςτθν κατανόθςθ τθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν, 
και ςτο Κεφάλαιο 2, κα εξετάςουμε τισ κυριότερεσ απόψεισ. Ραρόλο που είναι απόλυτα φυςικό 
για τουσ ανκρϊπουσ να διαβάηουν αυτζσ τισ κεωρίεσ για να διαλζξουν τθν αγαπθμζνθ τουσ, ο 
επιςτιμονασ χρθςιμοποιεί ζνα μάλλον αυςτθρό μζτρο ςφγκριςθσ, για να εκτιμιςει τισ κεωρίεσ. 
Αυτόσ ι αυτι διατυπϊνει υποκζςεισ και κάνει τθν ζρευνα, για να δει, αν θ κεωρία μπορεί να 
προβλζψει και να εξθγιςει τισ παρατθριςεισ. Ζτςι, δεν υπάρχει χϊροσ για υποκειμενικότθτα, 
όταν μελετά μια κεωρία. Οι κεωρίεσ ςτθν αναπτυξιακι ψυχολογία είναι τόςο καλζσ, όςο θ 
ικανότθτά τουσ να προβλζπουν και να εξθγοφν ςθμαντικζσ απόψεισ τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. 

Στθν επόμενθ ενότθτα κα επικεντρωκοφμε ςτα "εργαλεία τθσ επιςτιμθσ μασ", δθλαδι, τισ 
μεκόδουσ ζρευνασ που οι αναπτυξιολόγοι χρθςιμοποιοφν για να ελζγχουν τισ δικζσ τουσ κεωρίεσ, 
και για να αποκτοφν καλφτερθ κατανόθςθ για τον κόςμο των παιδιϊν. 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ 

Πταν οι ντζντεκτιβσ αναλαμβάνουν να επιλφςουν υποκζςεισ, πρϊτα ςυγκεντρϊνουν τα ςτοιχεία, 
διατυπϊνουν υποκζςεισ, και μετά εξετάηουν λεπτομερειακά τισ ενδείξεισ ι ςυλλζγουν 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, μζχρι μια από τισ υποκζςεισ τουσ να αποδειχκεί ςωςτι. Θ 
εξιχνίαςθ των μυςτθρίων τθσ εξζλιξθσ είναι ςε μεγάλο βακμό ζνα παρόμοιο εγχείρθμα. Οι 
ερευνθτζσ πρζπει να παρατθριςουν προςεκτικά τα υποκείμενά τουσ, να μελετιςουν τισ 
πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν, και να χρθςιμοποιιςουν αυτά τα δεδομζνα για να βγάλουν 
ςυμπεράςματα ςχετικά με τουσ τρόπουσ που οι άνκρωποι εξελίςςονται. 

Επίκεντρο αυτοφ του κομματιοφ, είναι οι μζκοδοι που οι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν για να 
ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ παιδιϊν και εφιβων. Ρρϊτο μασ μζλθμα 
είναι να κατανοιςουμε γιατί οι αναπτυξιολόγοι κεωροφν απόλυτα απαραίτθτο να 
ςυγκεντρϊςουν όλα αυτά τα ςτοιχεία. Μετά, κα επεξεργαςτοφμε τα πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα πζντε βαςικϊν ςτρατθγικϊν ςυλλογισ ςτοιχείων: ςυνεντεφξεων και 
ερωτθματολογίων, μελζτεσ περιπτϊςεων, κλινικϊν μεκόδων, φυςικϊν και ελεγχόμενων 
παρατθριςεων. Τζλοσ, κα εξετάςουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι αναπτυξιολόγοι μποροφν 
να ςχεδιάςουν τισ ζρευνζσ τουσ, ϊςτε να εξακριβϊςουν και να εξθγιςουν μεταβολζσ, εξαιτίασ τθσ 
θλικίασ, ςτα ςυναιςκιματα, τισ ςκζψεισ, τισ ικανότθτεσ και τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν. 

Η επιςτημονική μζθοδοσ 

Θ ςφγχρονθ εξελικτικι ψυχολογία ζχει ορκά χαρακτθριςκεί ςαν επιςτθμονικι εργαςία, γιατί 
αυτοί που μελετοφν εξελιςςόμενουσ οργανιςμοφσ ζχουν υιοκετιςει ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 
που ονομάηεται επιςτημονική μζθοδοσ, το οποίο τουσ κακοδθγεί ςτθν προςπάκεια να βγάλουν 
ςυμπεράςματα. Πςον αφορά ςτθν επιςτθμονικι μζκοδο δεν υπάρχει κανζνα μυςτιριο. Στθν 
πραγματικότθτα είναι περιςςότερο μια ςυγκεκριμζνθ νοοτροπία ι ζνα ςφςτθμα αξιϊν, παρά μια 
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μζκοδοσ. Θ νοοτροπία αυτι υπαγορεφει ότι, πάνω απ' όλα, οι ερευνθτζσ πρζπει να είναι 
αντικειμενικοί και να επιτρζπουν ςτισ παρατθριςεισ τουσ (ι ςτα δεδομζνα τουσ) να κακορίηουν 
τθν αξία τθσ άποψισ τουσ. 

Κατά τουσ 17ο και 18ο αιϊνεσ, όταν οι κοινωνικοί φιλόςοφοι παρουςίαηαν τισ απόψεισ τουσ, 
ςχετικά με τα παιδιά και τθν ανατροφι τουσ, ςυχνά οι κζςεισ τουσ γίνονταν δεκτζσ ωσ δόγματα. 
Ιταν ςαν οι άνκρωποι να υπζκεταν ότι τα μεγάλα μυαλά είχαν πάντα μεγάλεσ ενοράςεισ. Ρολφ 
λίγα άτομα αμφιςβθτοφςαν τα λόγια αυτϊν των παςίγνωςτων διανοοφμενων, γιατί θ 
επιςτθμονικι μζκοδοσ δεν ιταν ακόμθ ζνα ςοβαρό κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ ςοφίασ ι τθσ 
γνϊςθσ. 

Ρρόκεςι μασ εδϊ, δεν είναι θ κριτικι των πρϊτων κοινωνικϊν φιλοςόφων. Στθν πραγματικότθτα 
οι ςφγχρονοι αναπτυξιολόγοι (και τα ςθμερινά παιδιά) χρωςτοφν ευγνωμοςφνθ ς' αυτοφσ, γιατί 
βοικθςαν να μεταβλθκοφν οι τρόποι, με τουσ οποίουσ θ κοινωνία αντιλαμβανόταν και 
αντιμετϊπιηε τουσ νζουσ τθσ. Ραρ' όλα αυτά, κάποτε και τα μεγάλα μυαλά μποροφν να γεννιςουν 
άκλιεσ ιδζεσ, και, αν κακοδιατυπωμζνεσ γνϊμεσ μποροφν να ευκφνονται για τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίηονται ανκρϊπινα όντα, επιβάλλεται να ανακαλφψουμε αυτζσ τισ εςφαλμζνεσ 
υποκζςεισ, πριν αποβοφν ηθμιογόνεσ. Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ λοιπόν, είναι μια αξία που βοθκά 
ςτθν προςταςία τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα, από λανκαςμζνεσ 
αιτιάςεισ. Θ προςταςία, προζρχεται από τθν άςκθςθ αξιολόγθςθσ τθσ αλικειασ διάφορων 
κεωρθτικϊν διακθρφξεων με αντικειμενικά δεδομζνα, παρά με τθν απλι ςτιριξθ πάνω ςτθν 
ακαδθμαϊκι, πολιτικι ι κοινωνικι αξιοπιςτία του κεωρθτικοφ. Φυςικά, αυτό ςθμαίνει ότι ο 
κεωρθτικόσ, του οποίου οι ιδζεσ αξιολογοφνται, πρζπει να είναι εξίςου αντικειμενικόσ, αλλά και 
πρόκυμοσ να απορρίψει τισ αντιλιψεισ του, όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι εξάντλθςαν τθν 
χρθςιμότθτά τουσ. 

Μετρϊντασ τη ςυμπεριφορά: Σεχνικζσ ςυλλογήσ δεδομζνων. 

Ανεξάρτθτα ποια πλευρά τθσ εξζλιξθσ κζλουμε να μελετιςουμε -είτε είναι οι αντιλθπτικζσ 
ικανότθτεσ των νεογζννθτων, είτε θ ανάπτυξθ φιλικϊν δεςμϊν μεταξφ ςυνομιλικων παιδιϊν, είτε 
οι αιτίεσ τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν ςτουσ εφιβουσ - πρζπει να βροφμε τρόπουσ μζτρθςθσ αυτοφ 
που μασ ενδιαφζρει. Σιμερα οι ερευνθτζσ είναι τυχεροί που ζχουν πολλζσ δοκιμαςμζνεσ ςτθν 
πράξθ διαδικαςίεσ, που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν για να μετριςουν τθ ςυμπεριφορά, και να 
εξετάςουν τισ υποκζςεισ τουσ για τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. Αλλά, άςχετα από τθν μζκοδο που 
κάποιοσ χρθςιμοποιεί, οι επιςτθμονικά αξιοποιιςιμεσ μετριςεισ πρζπει να διακζτουν πρϊτα δφο 
ςπουδαία χαρακτθριςτικά: αξιοπιςτία και εγκυρότθτα. 

Μια μζτρθςθ είναι αξιόπιςτθ όταν αποφζρει ςυνεπείσ πλθροφορίεσ ςτο χρόνο, και ςε ςχζςθ με 
τουσ διαφορετικοφσ ερευνθτζσ που αςχολικθκαν με αυτιν. Ασ υποκζςουμε ότι μπαίνεισ ςε μια 
τάξθ και καταγράφεισ πόςεσ φορζσ ζνα παιδί ςυμπεριφζρεται επικετικά ςτουσ άλλουσ, αλλά ο 
βοθκόσ ερευνθτισ ςου χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο ςφςτθμα παρατιρθςθσ των ίδιων παιδιϊν, δεν 
ςυμφωνεί με τισ μετριςεισ ςου. ' Θ ότι μετράσ τθν επικετικότθτα κάκε παιδιοφ επί μία εβδομάδα, 
αλλά βγάηεισ διαφορετικά επίπεδα επικετικότθτασ, εφαρμόηοντασ τθν ίδια μζτρθςθ ςτα ίδια 
παιδιά μία εβδομάδα αργότερα. Είναι ξεκάκαρο ότι ο βακμόσ επικετικότθτασ που παρατιρθςεσ 
είναι αναξιόπιςτοσ, γιατί αποφζρει ιδιαίτερα αςυνεπι ςτοιχεία. Για να είναι αξιόπιςτθ και άρα 
χριςιμθ επιςτθμονικά, θ μζτρθςι ςου κα πρζπει να δίνει ανάλογουσ βακμοφσ παιδικισ 
επικετικότθτασ με άλλων ανεξάρτθτων παρατθρθτϊν και κα πρζπει να αναφζρει παρόμοια 
επίπεδα για κάκε παιδί χωριςτά, από τθ μια μζτρθςθ ςτθν άλλθ (πρόςκαιρθ ςτακερότθτα). 
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Μια μζτρθςθ είναι ζγκυρθ, αν μετρά αυτό που υποτίκεται ότι αποτιμά. Μςωσ, πρζπει να 
διαπιςτϊςεισ ότι ζνα όργανο είναι αξιόπιςτο και μετρά με ςυνζπεια προτοφ το κεωριςεισ 
ζγκυρο. Πμωσ θ αξιοπιςτία, από μόνθ τθσ δεν εγγυάται εγκυρότθτα. Για παράδειγμα, ζνα 
ιδιαίτερα αξιόπιςτο ςφςτθμα παρατιρθςθσ που προορίηεται για τθ μζτρθςθ τθσ παιδικισ 
επικετικότθτασ, μπορεί να δϊςει ιδιαίτερα διογκωμζνεσ μετριςεισ επικετικισ ςυμπεριφοράσ, αν 
απλϊσ ο ερευνθτισ κατατάςςει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ φυςικισ βίασ ςαν δείγματα επικετικότθτασ. 
Αυτό που ο ερευνθτισ απζτυχε να αναγνωρίςει, είναι ότι πολλά τζτοια ιδιαίτερθσ ζνταςθσ 
παιχνιδίςματα μπορεί να αντιπροςωπεφουν απλϊσ ευχάριςτεσ μορφζσ άτακτου παιχνιδιοφ, ςτο 
οποίο παίρνουν μζροσ τα παιδιά, χωρίσ καμία πρόκεςθ να κάνουν κακό ι να επιδείξουν 
επικετικότθτα. Φυςικά, οι ερευνθτζσ πρζπει να αποδείξουν ότι μετροφν το χαρακτθριςτικό που 
διατείνονται ότι μετροφν, πριν να ζχουμε εμπιςτοςφνθ ςτα δεδομζνα που ςυγκεντρϊνουν ι ςτα 
ςυμπεράςματα που βγάηουν. 

Ζχοντασ κατά νου τθ ςθμαςία τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ εγκυρότθτασ των μετριςεων, ασ 
μελετιςουμε κάποιουσ απ' τουσ πολλοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να μετρθκοφν 
πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ.  

Μεθοδολογίεσ αυτοπαρατήρηςησ.  

Τζςςερισ ςυνθκιςμζνεσ διαδικαςίεσ, που οι αναπτυξιολόγοι χρθςιμοποιοφν για να 
ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ και να εξετάςουν υποκζςεισ, είναι οι ςυνεντεφξεισ, τα 
ερωτθματολόγια, οι μελζτεσ περιπτϊςεων και θ κλινικι μζκοδοσ. Αν και οι προςεγγίςεισ αυτζσ 
μοιάηουν, ωσ προσ το ότι κάκε μία ηθτά από τα υποκείμενα να απαντιςουν ερωτιςεισ που 
τίκενται από τον ερευνθτι, διαφζρουν ωσ προσ το βακμό κατά τον οποίο ο ερευνθτισ 
αντιμετωπίηει ι όχι με τον ίδιο τρόπο τον κάκε ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ξεχωριςτά. 

υνεντεφξεισ και ερωτηματολόγια. Οι ερευνθτζσ που κα επιλζξουν τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ ι 
του ερωτθματολογίου κα κάνουν ςτο παιδί (ι ςτουσ γονείσ του) μία ςειρά ερωτιςεων που 
αφοροφν μία ι περιςςότερεσ από τισ όψεισ τθσ εξζλιξθσ. Θ ςυλλογι δεδομζνων μζςω 
ερωτθματολογίου, απαιτεί απλά τθν καταγραφι ερωτθμάτων ςτο χαρτί και τθν κλιςθ των 
ςυμμετεχόντων να απαντιςουν ς' αυτζσ γραπτά, ενϊ οι ςυνεντεφξεισ απαιτοφν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ προφορικι απάντθςθ ςτα ερωτιματα του ερευνθτι. Αν θ διαδικαςία είναι 
προςχεδιαςμζνη ςυνζντευξη ή προςχεδιαςμζνο ερωτηματολόγιο, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
ζρευνα καλοφνται να απαντιςουν ςτισ ίδιεσ ερωτιςεισ με τθν ίδια ςειρά. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ 
τυποποιθμζνθσ ι προςχεδιαςμζνθσ ςφνκεςθσ είναι θ αντιμετϊπιςθ κάκε προςϊπου με τον ίδιο 
τρόπο, ϊςτε οι απαντιςεισ διαφορετικϊν ςυμμετεχόντων να είναι ςυγκρίςιμεσ. 

Μια ενδιαφζρουςα εφαρμογι τθσ τεχνικισ τθσ ςυνζντευξθσ ιταν το πρόγραμμα με το οποίο 
παιδιά του νθπιαγωγείου, τθσ δευτζρασ και τετάρτθσ τάξθσ, απάντθςαν ςε 24 ερωτιςεισ, 
ςχεδιαςμζνεσ να εκτιμιςουν τισ γνϊςεισ τουσ, όςον αφορά ςτα κοινωνικά ςτερεότυπα ςχετικά με 
τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ (Williams, Bennett & Best, 1975). Κάκε ερϊτθςθ ακολουκοφςε μία 
διαφορετικι ςφντομθ ιςτορία ςτθν οποία ο κεντρικόσ χαρακτιρασ περιγραφόταν, είτε με 
ςτερεότυπα αρςενικά επίκετα (για παράδειγμα, επικετικόσ, δυνατόσ, ςκλθρόσ), είτε με 
ςτερεότυπα κθλυκά επίκετα (για παράδειγμα, ςυναιςκθματικι, ευζξαπτθ). Στόχοσ του κάκε 
παιδιοφ ιταν να καταδείξει εάν ο χαρακτιρασ ςε κάκε ιςτορία ιταν άνδρασ ι γυναίκα. Ο Williams 
και οι ςυνεργάτεσ του ανακάλυψαν ότι, ακόμθ και τα παιδιά του νθπιαγωγείου μποροφςαν 
ςυνικωσ να πουν εάν οι ιςτορίεσ αναφζρονταν ςε αγόρια ι κορίτςια. Μ' άλλα λόγια, αυτά τα 
πεντάχρονα ιταν ιδιαίτερα ενθμερωμζνα για τα ςτερεότυπα των φφλων, παρ' όλο που ο παιδικόσ 
τρόποσ ςκζψθσ γινόταν ακόμθ πιο ςτερεότυποσ από το νθπιαγωγείο ςτθ δευτζρα τάξθ. Μια 
επίπτωςθ αυτϊν των αποτελεςμάτων, ςτθν περίπτωςθ που τα παιδιά του νθπιαγωγείου ιδθ 
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ακολουκοφν με τθ ςκζψθ τουσ ςτερεότυπα, είναι πωσ θ τυποποίθςθ των φφλων κα πρζπει να 
αρχίηει πολφ νωρίσ. 

Οι ςυνεντεφξεισ και τα ερωτθματολόγια ζχουν μερικζσ ςθμαντικζσ αδυναμίεσ. Ρρϊτα απ' όλα, 
καμία από τισ δφο μεκόδουσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολφ μικρά παιδιά που δεν 
μποροφν να διαβάςουν ι να καταλάβουν τον λόγο πολφ καλά. Ζπειτα οι ερευνθτζσ πρζπει να 
ελπίηουν, ότι οι απαντιςεισ που κα πάρουν είναι ειλικρινείσ και ακριβείσ κι όχι απλϊσ 
προςπάκειεσ των ερωτϊμενων να παρουςιάςουν τον εαυτό τουσ με ζναν ευνοϊκό τρόπο. Δεν κα 
ιταν άραγε πολλά παιδιά απρόκυμα, για παράδειγμα, να παραδεχκοφν ότι ζκλεψαν χριματα από 
τθν τςάντα τθσ μθτζρασ τουσ ι ότι ζπαιξαν το γιατρό με το γειτονόπουλο; Ρροφανϊσ ανακριβείσ ι 
ανειλικρινείσ απαντιςεισ κα οδθγιςουν ςε λανκαςμζνα ςυμπεράςματα. Τζλοσ, οι ερευνθτζσ 
πρζπει να είναι πολφ προςεκτικοί ϊςτε να διαςφαλίηουν ότι οι διαφορετικϊν θλικιϊν 
ςυμμετζχοντεσ ερμθνεφουν τισ ερωτιςεισ με τον ίδιο τρόπο. Διαφορετικά, οι παρατθροφμενεσ 
θλικιακζσ τάςεισ ςε κάποια ζρευνα μπορεί να αντικατοπτρίηουν διαφορζσ ςτθν ικανότθτα των 
παιδιϊν να κατανοιςουν και να επικοινωνιςουν, περιςςότερο, παρά τισ πραγματικά 
υποβόςκουςεσ μεταβολζσ ςτα ςυναιςκιματα, ςτισ ςκζψεισ ι τισ ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν. 

Ραρ' όλεσ αυτζσ τισ ενδεχόμενεσ αδυναμίεσ, οι προςχεδιαςμζνεσ ςυνεντεφξεισ και τα 
ερωτθματολόγια μποροφν να είναι καυμάςια όργανα ερευνϊν. Και οι δφο τρόποι είναι ιδιαίτερα 
χριςιμοι, όταν αυτόσ που παίρνει τθ ςυνζντευξθ προκαλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκκζςουν το τι 
γνωρίηουν για ζνα ηιτθμα, γιατί θ κοινωνικά επικυμθτι αντίδραςθ ςε μια τζτοια πρόκλθςθ είναι 
πικανό να είναι μια ειλικρινισ ι ακριβισ απάντθςθ. Στθ μελζτθ των ςτερεότυπων των φφλων, για 
παράδειγμα, οι νεαροί ςυμμετζχοντεσ πικανά να εκλαμβάνουν κάκε ερϊτθςθ ςαν προςωπικι 
πρόκλθςθ ι ζνα γρίφο που πρζπει να λφςουν, και ζτςι παρακινοφνται να απαντιςουν με ακρίβεια 
και να εκκζςουν ακριβϊσ ό,τι γνωρίηουν για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. Κάτω απ' αυτζσ τισ 
ςυνκικεσ λοιπόν, θ προςχεδιαςμζνθ ςυνζντευξθ είναι μια καυμάςια μζκοδοσ προςδιοριςμοφ 
των αντιλιψεων των παιδιϊν για τα φφλα. 

Η μελζτη περίπτωςησ. Μια ακόμα μζκοδοσ ζρευνασ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ είναι θ μελζτη 
περίπτωςησ. Ζνασ ερευνθτισ που χρθςιμοποιεί αυτι τθ μζκοδο, προετοιμάηει λεπτομερείσ 
περιγραφζσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων και μετά επιχειρεί να βγάλει ςυμπεράςματα 
αναλφοντασ αυτζσ τισ "περιπτϊςεισ". Για να προετοιμάςει ζνα ατομικό αρχείο ι "περίπτωςθ", ο 
ερευνθτισ ςυνικωσ κα ςυμπεριλάβει πολλά είδθ πλθροφοριϊν για το άτομο, όπωσ το 
οικογενειακό ιςτορικό του/τθσ, κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ, μόρφωςθ και επαγγελματικό 
ιςτορικό, ιατρικό παρελκόν, δικζσ του περιγραφζσ ςθμαντικϊν γεγονότων τθσ ηωισ του και 
επίδοςθ ςε ψυχολογικά τεςτ. Ρολλζσ από τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε κάκε 
ιςτορικό περίπτωςθσ προζρχονται από ςυνεντεφξεισ με το άτομο, αν και οι ερωτιςεισ που γενικά 
γίνονται δεν είναι τυποποιθμζνεσ και μπορεί να ποικίλλουν ςθμαντικά από περίπτωςθ ςε 
περίπτωςθ. 

Οι βιογραφίεσ μωρϊν του 19ου και των αρχϊν του 20ου αιϊνα είναι παραδείγματα μελζτθσ 
περιπτϊςεων, κακεμιά από τισ οποίεσ βαςιηόταν ς' ζνα ςυγκεκριμζνο υποκείμενο. Ο πιο γνωςτόσ 
από τουσ ερευνθτζσ μελζτθσ περιπτϊςεων, ίςωσ είναι ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίοσ προετοίμαςε 
και ανζλυςε δωδεκάδεσ περιπτϊςεων και από αυτά τα ςτοιχεία, διαμόρφωςε μια εφλθπτθ 
κεωρία τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ - τθ κεωρία τθσ Ψυχανάλυςθσ. 

Αν και ο Φρόιντ ιταν ζνασ ζνκερμοσ υποςτθρικτισ τθσ μελζτθσ περιπτϊςεων, τθν οποία 
χρθςιμοποίθςε ωσ το ζπακρο τθσ χρθςιμότθτάσ τθσ, θ μζκοδοσ αυτι ζχει τρία ςθμαντικά 
μειονεκτιματα που περιορίηουν ςοβαρά τθν ωφελιμότθτα τθσ. Ρρϊτα, θ εγκυρότθτα των 
ςυμπεραςμάτων ενόσ ερευνθτι κα εξαρτάται φυςικά από τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που 
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λαμβάνονται από τισ "περιπτϊςεισ". Δυςτυχϊσ, θ πικανότθτα ανακρίβειασ είναι μεγάλθ, όταν 
θλικιωμζνα υποκείμενα επιχειροφν να κυμθκοφν τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ ςθμαντικϊν 
ςυμβάντων που ςυνζβθςαν χρόνια πριν, κατά τθν παιδικι τουσ θλικία. Κατόπιν, τα δεδομζνα από 
δφο (ι περιςςότερα) άτομα μπορεί να μθν είναι άμεςα ςυγκρίςιμα, αν ο ερευνθτισ ρϊτθςε κάκε 
ςυμμετζχοντα διαφορετικζσ ερωτιςεισ μάλλον, παρά ζκεςε μια δεδομζνθ ομάδα ερωτιςεων ς' 
όλουσ. Τζλοσ, θ μελζτθ περίπτωςθσ μπορεί να εμφανίηει αδυναμία γενίκευςθσ, δθλαδι, 
ςυμπεράςματα που εξιλκαν από τισ εμπειρίεσ των διάφορων ατόμων που μελετικθκαν μπορεί 
να μθν ζχουν εφαρμογι ςτθν πλειοψθφία. Μάλιςτα, μια ςυνθκιςμζνθ κριτικι τθσ κεωρίασ τθσ 
Ψυχανάλυςθσ του Φρόιντ είναι ότι διαμορφϊκθκε από τισ εμπειρίεσ και τισ αναμνιςεισ 
ςυναιςκθματικά διαταραγμζνων αςκενϊν, που ιταν κάκε άλλο παρά αντιπροςωπευτικοί όλου 
του πλθκυςμοφ. Συνοψίηοντασ, θ μελζτθ περίπτωςθσ μπορεί να χρθςιμεφςει ςαν μια πλοφςια 
πθγι ςτοιχείων για τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. Ραρ' όλα αυτά, οι περιοριςμοί τθσ είναι πολλοί και 
όλα τα ςυμπεράςματα που εξάγονται από μελζτθ περιπτϊςεων, πρζπει να επαλθκεφονται με τθ 
χριςθ άλλων τεχνικϊν ζρευνασ.  

Κλινική μζθοδοσ. Θ κλινικι μζκοδοσ μοιάηει πολφ με τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ. Ο ερευνθτισ 
ενδιαφζρεται ςυνικωσ να εξετάςει μια υπόκεςθ, υποβάλλοντασ τον ςυμμετζχοντα ςτθν ζρευνα 
ςε κάποιου είδουσ κακικον ι ερζκιςμα, προκαλϊντασ ςτθ ςυνζχεια μια αντίδραςθ. Αφοφ ο 
ςυμμετζχων ζχει αντιδράςει, ο ερευνθτισ κα κάνει απλϊσ μια δεφτερθ ερϊτθςθ ι κα κζςει ζνα 
νζο κακικον με τθν ελπίδα να διευκρινίςει τθν αρχικι απάντθςθ του ςυμμετζχοντα. Οι ερωτιςεισ 
ςυνεχίηονται, μζχρι ο ερευνθτισ να ζχει τθν απάντθςθ που απαιτείται για να εκτιμιςει τθν 
υπόκεςθ που ζκανε. Αν και οι ςυμμετζχοντεσ ςυχνά ρωτιοφνται τισ ίδιεσ ερωτιςεισ ςτα αρχικά 
ςτάδια τθσ ζρευνασ, οι απαντιςεισ τουσ ςε κάκε ερϊτθςθ κακορίηουν τι κα ρωτιςει μετά ο 
ερευνθτισ. Εφόςον οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςυχνά διαφζρουν, είναι πικανό ότι δφο 
διαφορετικοί ςυμμετζχοντεσ δεν κα δεχκοφν ποτζ, ακριβϊσ τθν ίδια ςειρά ερωτιςεων. Ζτςι θ 
κλινικι μζκοδοσ κεωρεί κάκε υποκείμενο ςαν μοναδικό.  

Ο Ηαν Ριαηζ, ζνασ φθμιςμζνοσ Ελβετόσ ψυχολόγοσ, βαςίςτθκε εκτενϊσ ςτθν κλινικι μζκοδο, για 
να εξετάςει τθν θκικι λογικι και τθ διανοθτικι εξζλιξθ των παιδιϊν. Τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ 
του Ριαηζ είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ διαβακμιςμζνεσ κατά προτεραιότθτα καταγραφζσ των 
επιδράςεων που άςκθςε και δζχτθκε ςτισ προςωπικζσ του ςχζςεισ με παιδιά. Να ζνα μικρό 
δείγμα τθσ δουλειάσ του Ριαηζ (1932/1965 ρ.140) πάνω ςτθν εξζλιξθ τθσ θκικισ λογικισ, ζνα 
δείγμα που δείχνει ότι αυτό το μικρό παιδί ςκζφτεται ςε ςχζςθ με το ψζμα μ' ζνα πολφ 
διαφορετικό τρόπο απ' ότι οι ενιλικεσ: 

 Piaget: Ξζρεισ τι είναι ψζμα; 

 Clai: Eίναι όταν λεσ κάτι που δεν είναι αλικεια. 

 Piaget: Είναι το 2+2=5 ψζμα; 

 Clai: Ναι, είναι ψζμα. 

 Piaget: Γιατί; 

 Clai: Γιατί δεν είναι ςωςτό. 

 Piaget: Το παιδί που είπε ότι 2+2=5 γνϊριηε ότι δεν ιταν ςωςτό ι ζκανε λάκοσ; 

 Clai: Έκανε λάκοσ. 
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 Piaget: Αν τότε ζκανε λάκοσ, είπε ψζματα ι όχι; 

 Clai: Ναι, είπε ψζματα. 

Δεν χρειάηεται παρά να εξετάςουμε το μεγαλείο τθσ ςκζψθσ του Ριαηζ (όπωσ κα κάνουμε ςτα 
κεφάλαια 2 και 7), για να δοφμε ότι θ κλινικι μζκοδοσ μπορεί να παράςχει μια αφκονία 
πλθροφοριϊν για τθν εξζλιξθ των παιδιϊν. Ραρ' όλα αυτά, θ κλινικι προςζγγιςθ είναι μια 
αμφιςβθτοφμενθ τεχνικι που παρουςιάηει μερικά ακανκϊδθ ερμθνευτικά προβλιματα. Ζχουμε 
ιδθ ςθμειϊςει τισ δυςκολίεσ ςτθ ςφγκριςθ περιπτϊςεων ι πρωτοκόλλων που προκαλοφνται από 
μια διαδικαςία που χειρίηεται κάκε ςυμμετζχοντα διαφορετικά. Επιπρόςκετα, ο μθ 
τυποποιθμζνοσ χειριςμόσ των ςυμμετεχόντων εγείρει τθν πικανότθτα, θ προχπάρχουςα 
κεωρθτικι προκατάλθψθ του εξετάηοντα να επθρεάςει τισ ερωτιςεισ που γίνονται και τισ 
ερμθνείεσ που δίδονται. Κακϊσ τα ςυμπεράςματα που βγαίνουν μζςω τθσ κλινικισ μεκόδου 
εξαρτϊνται, κατά ζνα μζροσ, από τισ υποκειμενικζσ ερμθνείεσ του ερευνθτι, είναι πάντοτε 
επικυμθτι θ επαλικευςθ αυτϊν των γνϊςεων χρθςιμοποιϊντασ και άλλεσ ερευνθτικζσ τεχνικζσ. 

Μεθοδολογίεσ παρατήρηςησ.  

Συχνά οι ερευνθτζσ προτιμοφν να παρατθροφν απ' ευκείασ τθν ςυμπεριφορά των ανκρϊπων, 
παρά να τουσ κάνουν ερωτιςεισ γι' αυτιν. Μια μζκοδοσ που πολλοί εξελικτικοί ψυχολόγοι 
προτιμοφν είναι θ φυςική παρατήρηςη - θ παρατιρθςθ ανκρϊπων ςτο ςυνθκιςμζνο, 
κακθμερινό τουσ (δθλαδι φυςικό) περιβάλλον. Το να παρατθρείσ παιδιά, κα ςιμαινε ςυνικωσ να 
πθγαίνεισ ςε ςπίτια, ςχολεία ι δθμόςια πάρκα και παιδικζσ χαρζσ και να καταγράφεισ προςεκτικά 
ό,τι ςυμβαίνει. Σπάνια ο ερευνθτισ κα επιχειροφςε να καταγράψει κάκε τι που ςυμβαίνει. 
Συνικωσ, κα εξετάςει μια ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ ςε ςχζςθ με κάποιο είδοσ ςυμπεριφοράσ, όπωσ 
ςυνεργαςία ι επικετικότθτα και κα εςτιάςει αποκλειςτικά ςε πράξεισ αυτοφ του είδουσ. Ζνα 
πλεονζκτθμα τθσ φυςικισ παρατιρθςθσ είναι ότι μπορεί εφκολα να εφαρμοςτεί ςε βρζφθ και 
μωρά (που τϊρα αρχίηουν να περπατοφν), που ςυχνά δεν είναι δυνατό να μελετθκοφν με 
μεκόδουσ που απαιτοφν λεκτικι ικανότθτα. Αλλά, ίςωσ το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα τθσ τεχνικισ 
τθσ παρατιρθςθσ είναι ότι είναι θ μόνθ μζκοδοσ που μπορεί να μασ δείξει, πωσ πραγματικά 
ςυμπεριφζρονται οι άνκρωποι ςτθν κακθμερινι ηωι (Willems & Alexander, 1982).  

Οι ερευνθτζσ που χρθςιμοποιοφν τθν φυςικι παρατιρθςθ, πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί 
ϊςτε να διαςφαλίηουν τθν αξιοπιςτία των μετριςεων των παρατθριςεων τουσ και να φυλάγονται 
από τθν προκατάληψη του ερευνητή - τθν τάςθ επιβεβαίωςθσ των υποκζςεων κάποιου με τον 
εντοπιςμό πάρα πολλϊν (ι πάρα πολφ λίγων) ςτοιχείων ςε ςυνθκιςμζνα γεγονότα. Ζνασ τρόποσ 
επίτευξθσ αυτϊν των αποτελεςμάτων είναι να κακορίςεισ προκαταβολικά και ακριβϊσ, τα είδθ 
τθσ δραςτθριότθτασ που προςδιορίηονται ςαν δείγματα τθσ ςυμπεριφοράσ που ελπίηεισ να 
μελετιςεισ. Μια αντικειμενικι καταγραφι ςυμπεριφορϊν αυτοφ του τφπου απαιτεί μία ελάχιςτθ 
υποκειμενικι ερμθνεία, πράγμα που κα βοθκοφςε να διαςφαλιςτεί το γεγονόσ ότι ανεξάρτθτοι 
παρατθρθτζσ κα ςυμφωνιςουν για όςα ζχουν παρατθριςει.  

Δυςτυχϊσ, θ απλι και μόνο παρουςία ενόσ άγνωςτου παρατθρθτι μπορεί κάποτε να προκαλζςει 
τθ μθ τυπικι ςυμπεριφορά των υποκειμζνων. Σκεφτείτε τα βιϊματά ενόσ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, 
που αντιλαμβάνεται ζνα κάκε άλλο παρά αυκόρμθτο παιχνίδι, ενϊ φωτογραφίηει παιδιά ςε μια 
παιδικι χαρά. Ζνα κορίτςι, που ζπαιηε μόνο του με μια κοφκλα, τινάχκθκε όταν ο φοιτθτισ 
πλθςίαςε και του ηιτθςε να φωτογραφιςει το νζο τθσ κόλπο ςτο πολφηυγο. Ζνα άλλο παιδί, που 
ζπαιηε μπάλα, είπε: "πάρε αυτό", κακϊσ ξζφυγε από το παιχνίδι και ζκανε ζνα τυφλό τάκλιν ς' 
ζναν ανφποπτο κεατι. Είναι φανερό, πωσ οι παρατθρθτζσ πρζπει να προςπακοφν να 
ελαχιςτοποιοφν τθν επίδραςθ που πικανά ζχουν ςτθ ςυμπεριφορά των υποκειμζνων τουσ. Ζνασ 
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τρόποσ να κάνεισ κάτι τζτοιο, είναι να βιντεοςκοπείσ το ςφνολο τθσ ςυμπεριφοράσ για μετζπειτα 
κζαςθ από τα μζλθ τθσ ομάδασ ζρευνασ. Θ βιντεοςκόπθςθ είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι, ςτο 
να ελαχιςτοποιεί τθν επίδραςθ ενόσ παρατθρθτι, αν θ λιψθ γίνεται από μια κρυφι κζςθ ι αν τα 
όργανα λιψθσ είναι ςτθ κζςθ τουσ για μακρφ χρονικό διάςτθμα, ζτςι ϊςτε τα παιδιά να 
παραξενεφονται όςο το δυνατόν λιγότερο από αυτι τθν αςυνικιςτθ ςυςκευι. Αν θ 
βιντεοςκόπθςθ δεν είναι εφικτι, οι παρατθρθτζσ μποροφν να ελαχιςτοποιιςουν τθν επίδραςι 
τουσ με το να ανακατεφονται με τα παιδιά ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον πριν τθν διεξαγωγι τθσ 
ζρευνασ. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά ςυνθκίηουν τθν παρουςία των παρατθρθτϊν και γι' αυτό 
είναι λιγότερο πικανό να προςποιθκοφν για χάρθ τουσ ι να αλλοιϊςουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ςε 
ςθμαντικό βακμό.  

Αρκετά χρόνια πριν, οι Rosalind Charlesworth και Willard Hurtup (1967) παριγαγαν ζνα εξαίρετο 
δείγμα φυςικισ παρατιρθςθσ, για να διαπιςτϊςουν, αν τα παιδιά των παιδικϊν ςτακμϊν 
γίνονται πιο ευχάριςτα το ζνα για το άλλο κακϊσ μεγαλϊνουν. Οι Charlesworth και Hartup αρχικά 
προςδιόριςαν παραδείγματα κετικϊν κοινωνικϊν ενιςχφςεων που τα παιδιά των παιδικϊν 
ςτακμϊν μπορεί να επιδείξουν το ζνα ςτο άλλο, περιλαμβανομζνων ςυμπεριφορϊν όπωσ 
επίδειξθ τρυφερότθτασ ι επιδοκιμαςίασ, ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχισ και μοιράςματοσ απτϊν 
υλικϊν, όπωσ παιχνιδιϊν ι φαγθτϊν. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ μελζτθσ, οι ερευνθτζσ παρατιρθςαν τα 
παιδιά και κατζγραψαν παραδείγματα τζτοιων ςυμπεριφορϊν για να διαςφαλίςουν ότι οι 
παρατθρθμζνεσ μετριςεισ τουσ τθσ κοινωνικισ προαγωγισ ιταν αξιόπιςτεσ. Επίςθσ, αφιζρωςαν 
χρόνο για να ςυναναςτραφοφν τα παιδιά και να μάκουν τα ονόματά τουσ, ζτςι ϊςτε να δϊςουν 
τθν ευκαιρία ς' αυτά τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ να ςυνθκίςουν τθν παρουςία τουσ. Μετά, για 
περίοδο πζντε εβδομάδων, παρατιρθςαν προςεκτικά το δείγμα τουσ, αποτελοφμενο από 3χρονα 
και 4χρονα παιδιά του παιδικοφ ςτακμοφ, ςθμειϊνοντασ κάκε ςτιγμι κατά τθν οποία ζνα παιδί 
επιδείκνυε μια κετικι κοινωνικι ανταμοιβι ς' ζνα ςυμμακθτι του. 

Τα αποτελζςματα ιταν ενδιαφζροντα. Πχι μόνο ιταν πικανότερο οι 4χρονοι να παρακινοφν τουσ 
ςυντρόφουσ τουσ απ' ότι οι 3χρονοι, αλλά επίςθσ επζκτειναν τθ δράςθ τουσ ς' ζνα μεγαλφτερο 
αρικμό ςυμμακθτϊν. Επιπρόςκετα, υπιρχε μια ςτενι ςχζςθ μεταξφ προςφοράσ και λιψθσ 
κοινωνικϊν ανταμοιβϊν: τα παιδιά που πρόςφεραν περιςςότερα, λάμβαναν περιςςότερα και 
αυτά που ςπάνια ενκάρρυναν τουσ ςυντρόφουσ τουσ ειςζπρατταν με τθ ςειρά τουσ λιγότερθ 
τρυφερότθτα. Μ' άλλα λόγια, τα παιδιά αυτά φαίνονταν να εμπλζκονται ςε μια αμοιβαία 
ανταλλαγι κετικϊν παροτρφνςεων. Ρολλοί κεωρθτικοί υποςτιριξαν ότι, ζνα είδοσ αμοιβαίασ 
ανταλλαγισ, ι "δικαιοςφνθσ", αποτελεί τθ βάςθ των περιςςότερων κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν 
μεταξφ ενθλίκων (βλζπε για παράδειγμα, Walster, Walster, & Berscheid, 1978). Oι παρατθριςεισ 
των Charlesworth και Hartup υπζδειξαν ότι μποροφμε να μάκουμε πάρα πολλά για τθν 
προζλευςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ παρατθρϊντασ τισ αμοιβαίεσ δοςολθψίεσ μεταξφ μικρϊν 
παιδιϊν κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ με τισ παρζεσ τουσ.  

Ζνασ ςθμαντικόσ περιοριςμόσ τθσ ζρευνασ παρατιρθςθσ, είναι θ αδυναμία τθσ να διακρίνει 
ανάμεςα ςτα πικανά αίτια των παρατθριςεων που πραγματοποιεί. Ασ ξαναεξετάςουμε ζνα 
ςθμαντικό αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ των Charlesworth και Hartup: Ανταμείβουν οι 4χρονοι τουσ 
ςυντρόφουσ τουσ περιςςότερο απ' ότι οι 3χρονοι, γιατί τα μεγαλφτερα παιδιά ζχουν μάκει ότι οι 
ςφντροφοι κα τουσ το ανταποδϊςουν; ' Θ μιπωσ οι 4χρονοι προτιμοφν ομαδικά παιχνίδια, που 
απλϊσ τυχαίνει να προςφζρουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να δϊςεισ και να δεχτείσ κοινωνικζσ 
παροτρφνςεισ; Και οι δφο υποκζςεισ μποροφν πικανά να εξθγιςουν τα ευριματα των 
Charlesworth και Hartup και, ατυχϊσ, το αρχείο τθσ παρατιρθςθσ αποτυγχάνει να μασ πει ποια 
εξιγθςθ είναι ςωςτι. Κοντολογίσ, υπάρχουν πολλζσ μεταβλθτζσ ςτθ φυςικι ροι των πραγμάτων 
που μποροφν να επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν και είναι ςυχνά δφςκολο να 
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διακρίνουμε ποια από τισ μεταβλθτζσ αυτζσ ι ποιοσ ςυνδυαςμόσ τουσ ευκφνεται για μια 
παρατιρθςθ ι ζνα μοντζλο παρατθριςεων. 

Τελικά, κάποιεσ ςυμπεριφορζσ προκφπτουν τόςο ςπάνια (για παράδειγμα, θρωικζσ διαςϊςεισ) ι 
είναι τόςο ανεπικφμθτεσ κοινωνικά (για παράδειγμα, θ απροκάλυπτθ ερωτοτροπία ι θ κλοπι) 
που είναι απίκανο να υποπζςουν ςτθν αντίλθψθ ενόσ παρατθρθτι, ξζνου προσ το γνϊριμο 
φυςικό περιβάλλον. Για να μελετιςουν αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ, οι ερευνθτζσ ςυνθκίηουν να 
πραγματοποιοφν δομημζνεσ παρατηρήςεισ ς' ζνα εργαςτιριο. Θ διαδικαςία κα απαιτοφςε να 
παρουςιαςτεί ς' ζνα παιδί ζνα νοθτικό ερζκιςμα, που πιςτεφεται ότι κα προκαλζςει τθ ηθτοφμενθ 
ςυμπεριφορά και ςτθ ςυνζχεια παρατιρθςθ του παιδιοφ (με κρυμμζνθ κάμερα ι μζςω ενόσ 
τηαμιοφ μονισ κατεφκυνςθσ), ϊςτε να διαπιςτωκεί, αν το αγόρι ι το κορίτςι κα προβεί ςτθ 
ςυμπεριφορά αυτι. Ο Leon Kaczynski (1983) ζβαηε παιδιά να υποςχεκοφν ότι κα τον βοθκιςουν 
ςε μια βαρετι εργαςία και μετά τα άφθνε να δουλζψουν μόνα ς' αυτιν, ς' ζνα δωμάτιο που 
υπιρχαν ελκυςτικά παιχνίδια. Θ διαδικαςία αυτι ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτον Kuczynski να 
εκτιμιςει το κατά πόςον νεαρά παιδιά ιταν πικανό να παραβοφν τθν υπόςχεςι τουσ να 
δουλζψουν (μια ανεπικφμθτθ κοινωνικά πράξθ), όταν πίςτευαν ότι δεν ιταν κανείσ παρϊν για να 
δει τθν παράβαςι τουσ.  

Εκτόσ από το ότι είναι ο πιο προςιτόσ τρόποσ μελζτθσ ςυμπεριφορϊν που προκφπτουν ςπάνια ι 
είναι απίκανο να επιδειχκοφν ανοιχτά ςτο φυςικό περιβάλλον, οι ελεγχόμενεσ παρατθριςεισ 
διαςφαλίηουν επίςθσ ότι κάκε μζτοχοσ του δείγματοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςτα ίδια ερεκίςματα 
εκμαίευςθσ (τθσ ςυμπεριφοράσ) και ότι ζχει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ επίτευξθσ τθσ ςυμπεριφοράσ που 
επιδιϊκεται - ςυνκικεσ που δεν είναι πάντα πραγματικζσ ςτο φυςικό περιβάλλον. Φυςικά, το 
μεγαλφτερο μειονζκτθμα των ελεγχόμενων παρατθριςεων είναι το ότι οι ςυμμετζχοντεσ μπορεί 
να μθν ανταποκρίνονται πάντοτε ς' ζνα προκαταςκευαςμζνο εργαςτθριακό περιβάλλον, όπωσ κα 
ζκαναν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. 

Ο πίνακασ 1-2 παρζχει μια ςφντομθ αναςκόπθςθ των ςχεδίων ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων που 
εξετάςαμε μζχρισ εδϊ. Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν, κα εξετάςουμε το πωσ οι μελετθτζσ 
μποροφν να ςχεδιάςουν τθν ζρευνά τουσ για να δοκιμάςουν υποκζςεισ και να διακρίνουν 
εξελικτικζσ μεταβολζσ. 

Ανακαλφπτοντασ ςχζςεισ: υςχετιςτικοί και πειραματικοί ςχεδιαςμοί. 

Από τθν ςτιγμι που οι ερευνθτζσ ζχουν αποφαςίςει τι κζλουν να μελετιςουν, κα πρζπει να 
διατυπϊςουν ζνα ερευνθτικό πλάνο ι ςχεδιαςμό, που να τουσ επιτρζπει να ανιχνεφουν τουσ 
ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα ςε γεγονότα και ςυμπεριφορζσ και να προςδιορίςουν τισ αιτίεσ αυτϊν 
των ςχζςεων. Εδϊ εξετάηουμε δφο γενικοφσ ςχεδιαςμοφσ ζρευνασ, τουσ οποίουσ κα 
χρθςιμοποιοφςαν οι ερευνθτζσ: τον ςυςχετιςτικό και τον πειραματικό. 

Ο ςυςχετιςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Στο ςυςχετιςτικό ςχεδιαςμό, ο ερευνθτισ ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ για να προςδιορίςει αν 
δφο ι περιςςότερεσ μεταβλθτζσ ενδιαφζροντοσ είναι ουςιαςτικά ςυνδεδεμζνεσ. Αν ο ερευνθτισ 
κζςει υπό δοκιμι μια ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ (αντί να κάνει μια προκαταρκτικι ζρευνα), κα 
δοκιμάςει, αν αυτζσ οι μεταβλθτζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ ςφμφωνα με τον τρόπο κατά τον οποίο 
ορίηει θ υπόκεςθ ότι κα πρζπει να είναι. Καμία προςπάκεια δεν γίνεται ςτο να καταςκευαςτεί ι 
να επθρεαςτεί το περιβάλλον του ςυμμετζχοντοσ με οποιονδιποτε τρόπο. Ανταυτοφ οι 
ςυςχετιςτικοί ερευνθτζσ λαβαίνουν υπόψθ τουσ τοφσ ανκρϊπουσ όπωσ τουσ βρίςκουν -ιδθ 
επθρεαςμζνουσ από τισ φυςικζσ, κακθμερινζσ εμπειρίεσ τθσ ηωισ- και προςπακοφν να 
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προςδιορίςουν, εάν οι παραλλαγζσ των εμπειριϊν ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων ςυςχετίηονται με 
διαφορζσ ςτθν ςυμπεριφορά τουσ ι ςτα πρότυπα ανάπτυξθσ. 

Για να επεξθγιςουμε τθν ςυςχετιςτικι προςζγγιςθ ςτθ δοκιμαςία μίασ υπόκεςθσ, κα 
δουλζψουμε με μία απλι κεωρία που επικεντρϊνεται ςτο ότι, οι νεαροί μακαίνουν πολλά 
βλζποντασ τθλεόραςθ και ότι είναι πολφ πικανόν να μιμθκοφν τισ πράξεισ των χαρακτιρων που 
παρατθροφν. Μία υπόκεςθ που μποροφμε να αποκομίςουμε από αυτι τθ κεωρία είναι ότι όςο 
πιο πολφ τα παιδιά παρατθροφν χαρακτιρεσ τθσ τθλεόραςθσ, που επιδεικνφουν θετικζσ 
ςυμπεριφορζσ για τουσ ςυνανθρϊπουσ τουσ -βοικεια, ςυνεργαςία και ςτοργι- τόςο πιο πολφ 
τείνουν ςτο να ςυμπεριφερκοφν με κοινωνικι ευαιςκθςία απζναντι ςτουσ φίλουσ τουσ (παρτενζρ 
ςτα παιχνίδια τουσ). Αφοφ επιλζξουμε για μελζτθ ζνα δείγμα παιδιϊν, το επόμενο βιμα, 
κζτοντασ υπό δοκιμι τθν υπόκεςι μασ, είναι το να υπολογίςουμε τισ δφο μεταβλθτζσ που 
πιςτεφουμε ότι ςχετίηονται. Για να εκτιμιςουμε τθν ζκκεςθ των παιδιϊν ςε κοινωνικοφιλικά 
κζματα ςτθν τθλεόραςθ, μπορεί να χρθςιμοποιιςουμε ςυνεντευξιακζσ ι φυςικζσ 
(νατουραλιςτικζσ) μεκόδουσ παρατιρθςθσ για να προςδιορίςουμε τι βλζπει το κάκε παιδί, και 
μετά να υπολογίςουμε τον αρικμό των κοινωνικοφιλικϊν αντιδράςεων που ςυμβαίνουν ς' αυτό 
το πρόγραμμα. Για να υπολογίςουμε τθ ςυχνότθτα των κοινωνικοφιλικϊν αντιδράςεων των 
παιδιϊν απζναντι ςτουσ ομότιμουσ τουσ, κα μποροφςαμε να παρατθριςουμε το δείγμα μασ ςε 
μία παιδικι χαρά, και να καταγράψουμε το πόςο ςυχνά το κάκε παιδί ςυμπεριφζρεται μ' ζναν 
ευγενικό, βοθκθτικό, γενναιόδωρο ι ςτοργικό τρόπο ςτουσ φίλουσ του. Ζχοντασ λοιπόν 
ςυγκεντρϊςει τα ςτοιχεία, είναι ϊρα να εκτιμιςουμε τθν υπόκεςι μασ. 

Θ παρουςία ι (θ απουςία) κάποιασ ςχζςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν μπορεί να οριςτεί 
υποβάλλοντασ τα δεδομζνα ςε μία ςτατιςτικι διαδικαςία που αποφζρει ζνα ςυντελεςτή 
ςυςχζτιςησ (που ςυμβολίηεται με ζνα r) παρζχει μια αρικμθτικι εκτίμθςθ τθσ δφναμθσ και τθσ 
κατεφκυνςθσ τθσ ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςε δφο μεταβλθτζσ. Μπορεί να υπάρχει μία γκάμα ςτθν 
αξία τουσ από -1.00 ζωσ +1.00. Θ απόλυτθ αξία του r (αγνοϊντασ το ςφμβολο του) μασ 
υποδθλϊνει τθ δφναμθ τθσ ςχζςθσ. Ζνα r=0.00 υποδεικνφει ότι οι δφο μεταβλθτζσ δεν 
ςχετίηονται, ενϊ ζνα │r│>0.50 υποδθλϊνει μια μζτρια ζωσ ιςχυρι ςχζςθ. Θ ζνδειξθ του 
ςυςχετιςτικοφ ςυντελεςτι υποδεικνφει τθν κατεφκυνςθ τθσ ςχζςθσ. Αν θ ζνδειξθ είναι κετικι, 
αυτό ςθμαίνει ότι κακϊσ μία μεταβλθτι αυξάνει, αυξάνει επίςθσ και θ άλλθ μεταβλθτι. Για 
παράδειγμα το φψοσ και το βάροσ είναι κετικά ςυςχετιςμζνα: κακϊσ οι άνκρωποι ψθλϊνουν 
(ςυνικωσ), αυξάνει το βάροσ τουσ. Αρνθτικοί ςυςχετιςμοί, υποδεικνφουν αντίςτροφεσ ςχζςεισ, 
κακϊσ θ μία μεταβλθτι αυξάνεται θ άλλθ μειϊνεται. Ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ μζςθσ θλικίασ θ 
άςκθςθ και θ καρδιοπάκεια ςυςχετίηονται αρνθτικά. Οι άνκρωποι που αςκοφνται πιο ςυχνά είναι 
λιγότερο πικανό να υποςτοφν καρδιοπάκεια.  

Τϊρα ασ επιςτρζψουμε ςτθν υποτικζμενθ κετικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν κοινωνικοφιλικι 
τθλεοπτικι κζαςθ και ςτθν κοινωνικοφιλικι παιδικι ςυμπεριφορά. Ζνασ αρικμόσ ερευνθτϊν ζχει 
ςυντάξει ςυςχετιςτικζσ μελζτεσ παρόμοιεσ μ' αυτι που ςχεδιάςαμε και τα αποτελζςματα (βλ. ςτο 
Liebert και Sprafkin 1988) υποδθλϊνουν μία μζτρια κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ (+0.48 και +0.60) 
ανάμεςα ςε δφο μεταβλθτζσ ενδιαφζροντοσ: τα παιδιά που βλζπουν πολλά κοινωνικοφιλικά 
προγράμματα ςτθν τθλεόραςθ διενεργοφν όντωσ περιςςότερεσ πράξεισ καλοςφνθσ για τουσ 
φίλουσ τουσ, από αυτζσ που κάνουν άλλα παιδιά που παρακολουκοφν λίγα κοινωνικοφιλικά 
προγράμματα (δεσ ςχιμα 1-1 για οπτικι παρουςίαςθ). 

Αποδεικνφουν μιπωσ αυτζσ οι ςυςχετιςτικζσ μελζτεσ τθν αίςκθςθ ότι θ ζκκεςθ ςτα 
κοινωνικοφιλικά προγράμματα είναι θ αιτία ϊςτε τα παιδιά να τείνουν όλο και περιςςότερο ςε 
κοινωνικοφιλικζσ ςυμπεριφορζσ; Πχι, ςίγουρα δεν το κάνουν. Ραρόλο που ζχουμε διαγνϊςει μία 
ςχζςθ ανάμεςα ςτα κοινωνικοφιλικά προγράμματα και ςτθν παιδικι κοινωνικοφιλικι 
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ςυμπεριφορά, θ αιτιακι κατεφκυνςθ τθσ ςχζςθσ δεν είναι κακόλου ξεκάκαρθ. Μια εξίςου 
ευλογοφανισ εναλλακτικι εξιγθςθ είναι ότι τα ιδιαίτερα καλά και με διάκεςθ να βοθκοφν παιδιά 
μπορεί να προτιμοφν τα κοινωνικοφιλικά προγράμματα. Μία άλλθ πικανότθτα είναι ότι θ ςχζςθ 
μεταξφ του να βλζπει κανείσ τθλεόραςθ και να επιδεικνφει κοινωνικοφιλικι ςυμπεριφορά 
οφείλεται ουςιαςτικά ςε μία τρίτθ μεταβλθτι τθν οποία δεν ζχουμε υπολογίςει. Για παράδειγμα, 
είναι πικανό ότι θ γονικι ενκάρρυνςθ για κοινωνικοφιλικι ςυμπεριφορά (μία μθ μετρθμζνθ 
(υπολογιςμζνθ) μεταβλθτι) οδθγεί τα παιδιά ςτο να γίνονται περιςςότερο φιλικά προςκείμενα 
ςτθν κοινωνία και να προτιμοφν κοινωνικοφιλικά προγράμματα ςτθν τθλεόραςθ. Αν αυτό ιταν 
αλικεια, οι δφο τελευταίεσ μεταβλθτζσ μπορεί να ςυςχετίηονται, παρόλο που θ ςχζςθ μεταξφ 
τουσ δεν είναι αυτι, τθσ αιτίασ και του αποτελζςματοσ.  

Συνοψίηοντασ, ο ςυςχετιςτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι μία πολφπλευρθ προςζγγιςθ που μπορεί να 
αποκαλφψει ςυςτθματικζσ ςχζςεισ μεταξφ οποιονδιποτε δφο ι περιςςότερων μεταβλθτϊν για τισ 
οποίεσ μπορεί να ενδιαφερόμαςτε και τισ οποίεσ είμαςτε ικανοί να μετριςουμε. Ωςτόςο, ο 
μεγαλφτεροσ περιοριςμόσ τουσ είναι ότι δεν μπορεί χωρίσ αμφιβολία να υποδείξει ότι το ζνα 
προκαλεί το άλλο. Ρωσ λοιπόν, τότε, κα μποροφςε ο ερευνθτισ να καταςτιςει ςαφείσ τισ αιτίεσ 
που βρίςκονται κάτω από διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ ι άλλεσ πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ 
ανάπτυξθσ; Επιχειρϊντασ πειράματα. 

Ο πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ 

Σε αντίκεςθ με τισ ςυςχετιςτικζσ μελζτεσ, ο πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ επιτρζπει μία ακριβι 
εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ αιτίασ και αποτελζςματοσ όπου μπορεί να υπάρχει μεταξφ δφο μεταβλθτϊν. 
Ασ επιςτρζψουμε ςτο κζμα, του εάν το να βλζπουν τα παιδιά κοινωνικοφιλικά προςκείμενθ 
τθλεόραςθ τουσ οδθγεί ςτο να τείνουν περιςςότερο ςε μια κοινωνικοφιλικι ςυμπεριφορά. 
Επιχειρϊντασ ζνα εργαςτθριακό πείραμα για να δοκιμάςουμε αυτιν (ι οποιαδιποτε) υπόκεςθ, 
κα φζρναμε ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο, κα τουσ εκκζταμε ςε διαφορετικζσ κεραπείεσ και κα 
καταγράφαμε ςαν ςτοιχεία τισ αντιδράςεισ τουσ ς' αυτζσ τισ κεραπείεσ. Οι διαφορετικζσ 
κεραπείεσ ςτισ οποίεσ εκκζτουμε τα ςυμμετάςχοντα μζλθ αντιπροςωπεφουν τθν ανεξάρτητη 
μεταβλητή του πειράματόσ μασ. Για να δοκιμάςουμε τθν υπόκεςθ που προτείναμε, θ ανεξάρτθτθ 
μεταβλθτι μασ (κεραπεία) κα ιταν ο τφποσ του τθλεοπτικοφ προγράμματοσ που δείχνουμε ςτα 
ςυμμετάςχοντα μζλθ. Τα μιςά από τα παιδιά μασ κα ζβλεπαν ζνα πρόγραμμα ςτο οποίο ζνασ ι 
περιςςότεροι χαρακτιρεσ κα ιταν πρόκυμοι να βοθκοφν άλλουσ (μία μορφι κοινωνικοφιλικισ 
ςυμπεριφοράσ) και τα άλλα μιςά κα ζβλεπαν ζνα πρόγραμμα ςτο οποίο οι χαρακτιρεσ δεν κα 
είχαν ιδιαίτερθ διάκεςθ να προςφζρουν βοικεια. Οι αντιδράςεισ των παιδιϊν ςτα ςόου τθσ 
τθλεόραςθσ κα αποτελοφςαν τα ςτοιχεία, ι τθν εξαρτημζνη μεταβλητή ςτο πείραμά μασ. 

Από τθν ςτιγμι που θ υπόκεςι μασ ςυμπεριλαμβάνει τθν προςφορά βοικειασ, κα κζλαμε να 
υπολογίςουμε (ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι), πόςο πρόκυμα είναι τα παιδιά να προςφζρουν 
βοικεια, αφότου παρακολουκιςουν κάκε τφπο τθλεοπτικοφ προγράμματοσ. Θ εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι, ονομάηεται “εξαρτθμζνθ” γιατί θ αξία τθσ πικανϊσ να “εξαρτάται” από τθν 
ανεξάρτθτθ μεταβλθτι. Στθν εν λόγω περίπτωςθ, υποκζτουμε ότι θ διάκεςθ για προςφορά 
βοικειασ ςτο μζλλον (θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι μασ) κα είναι μεγαλφτερθ για εκείνα τα παιδιά 
που βλζπουν προγράμματα που επιδεικνφουν τθν προςφορά βοικειασ (ζνα ςτάδιο τθσ 
ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ), παρά για εκείνα τα παιδιά που βλζπουν προγράμματα που δείχνουν 
λίγθ ι κακόλου προςφορά βοικειασ (το δεφτερο ςτάδιο τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ). Αν 
είμαςτε προςεκτικοί πειραματιςτζσ και διεξάγουμε ακριβι ζλεγχο ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ που 
μπορεί να επθρεάηουν τθν διάκεςθ των παιδιϊν για παροχι βοικειασ, τότε θ διάταξθ των 
αποτελεςμάτων που κα παίρναμε κα μασ επζτρεπε να βγάλουμε ζνα δυνατό ςυμπζραςμα: το να 
παρακολουκοφν τα παιδιά τθλεοπτικά προγράμματα που επιδεικνφουν τθν προςφορά βοικειασ, 
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τουσ οδθγεί ςτο να γίνονται περιςςότερο πρόκυμα ςτο να προςφζρουν βοικεια ςτο άμεςο 
μζλλον. 

Μερικά χρόνια πριν το πείραμα που προτείναμε ουςιαςτικά διεξιχκθ (Sprafkin, Lieberts Poulos 
1975). Τα εξάχρονα που ζλαβαν μζροσ ς' αυτι τθ μελζτθ παρακολοφκθςαν ζνα από τα δφο 
προγράμματα: ζνα επειςόδιο από τθ δθμοφιλι ςειρά “Λάςι” που περιείχε μια δραματικι ςκθνι 
διάςωςθσ, ι ζνα επειςόδιο τθσ “Λάςι” που δεν περιείχε καμία εντυπωςιακι ςκθνι προςφοράσ 
βοικειασ. Ζτςι, θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ιταν ο τφποσ του προγράμματοσ που παρακολοφκθςαν 
τα παιδιά. Μετά τθν παρακολοφκθςθ του ενόσ ι του άλλου προγράμματοσ, το κάκε παιδί άρχιςε 
να παίηει ζνα παιχνίδι ςε μία προςπάκεια να κερδίςει κάποιο βραβείο. Κακϊσ ζπαιηαν, άκουγαν 
ςκυλάκια ς' ζνα διπλανό χϊρο που ζκλαιγαν. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ς' αυτό το πείραμα ιταν ο 
χρόνοσ που κα άφθναν τα παιδιά το παιχνίδι τουσ για να προςφζρουν βοικεια ι ανακοφφιςθ ςτα 
ςκυλάκια που ζκλαιγαν. Σθμειωτζον δε, ότι για να βοθκιςουν τα παιδιά ζπρεπε να αφιςουν το 
παιχνίδι και ωσ εκ τοφτου να μειωκοφν οι πικανότθτεσ για να κερδίςουν το βραβείο. 

Επθρεάςτθκε κακόλου θ προςφορά βοικειασ από τον τφπο του προγράμματοσ που είχαν 
παρακολουκιςει τα παιδιά; Πντωσ επθρεάςτθκε, δεδομζνου ότι τα παιδιά που είχαν 
παρακολουκιςει το επειςόδιο ςτο οποίο θ προςφορά βοικειασ ιταν τονιςμζνθ ξόδεψαν 
ςθμαντικά περιςςότερο χρόνο ανακουφίηοντασ τα ςτεναχωρθμζνα ςκυλάκια, απ' όςο ξόδεψαν τα 
παιδιά που είχαν παρακολουκιςει το άλλο επειςόδιο. Ζτςι, φαίνεται πωσ παραδείγματα 
προςφοράσ βοικειασ ςτθν τθλεόραςθ μποροφν να προτρζψουν τουσ μικροφσ τθλεκεατζσ να 
γίνουν περιςςότερο φιλικά προςκείμενοι προσ τθν κοινωνία. 

Πταν οι μακθτζσ ςυηθτοφν αυτό το πείραμα ςτθν τάξθ, πάντοτε κάποιοσ αμφιςβθτεί αυτι τθν 
ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Για παράδειγμα, κάποιοσ μακθτισ πρόςφατα πρότεινε μια 
εναλλακτικι εξιγθςθ ότι δθλ. πικανϊσ τα παιδιά που παρακολουκοφςαν τθν προςφορά βοικειασ 
ςτθν τθλεόραςθ, απλά ςυμπακοφν περιςςότερο τα ςκυλιά από τα παιδιά που είδαν ζνα 
τθλεοπτικό πρόγραμμα με κακόλου προςφορά βοικειασ. Με άλλα λόγια, εννοοφςε ότι θ 
"ςυμπάκεια" των παιδιϊν για τα ςκυλιά είχε προςδιορίςει τθν ποςότθτα τθσ βοικειασ που 
ζδωςαν και ότι θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι (τφποσ τθλεοπτικοφ προγράμματοσ) δεν είχε καμία 
απολφτωσ επίδραςθ. Κα μποροφςε άραγε να ζχει δίκιο; Ρωσ μποροφμε να ξζρουμε ότι τα παιδιά 
ςτισ δφο πειραματικζσ ςυνκικεσ πραγματικά διαφοροποιοφνται κατά κάποιο ςθμαντικό τρόπο 
(όπωσ θ ςυμπάκειά τουσ για τα ςκυλιά), ο οποίοσ να είχε πικανϊσ επθρεάςει τθν προκυμία τουσ 
να βοθκιςουν τα ςκυλάκια; 

Αυτό το ερϊτθμα μασ οδθγεί ςτο βαςικό ηιτθμα του πειραματικοφ ελζγχου. Ρροκειμζνου να 
ςυμπεράνει ότι θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι είναι αιτιωδϊσ ςυςχετιςμζνθ με τθν εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι, ο πειραματιςτισ πρζπει να εξαςφαλίςει ότι όλοι οι άλλοι παράγοντεσ που κα 
μποροφςαν να επθρεάςουν τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ελζγχονται, που ςθμαίνει, ότι κα είναι 
ιςοδφναμοι ςε κάκε πειραματικι ςυνκικθ (κατάςταςθ). Ζνασ τρόποσ να εξιςϊςουμε αυτοφσ τουσ 
εξωγενείσ (άςχετουσ) παράγοντεσ είναι να κάνουμε ότι ζκανε ο Sprafkin (1975): Να ανακζςουμε 
τυχαία ςτα παιδιά τισ πειραματικζσ τουσ κεραπείεσ (ςυμπεριφορζσ). Θ ζννοια τθσ δθμιουργίασ 
ςυνκθκϊν τφχθσ (ι τθσ τυχαίασ ανάκεςθσ ζργου) ςθμαίνει ότι, ο κακζνασ που ςυμμετζχει ςτθν 
ζρευνα ζχει μία ιςοδφναμθ πικανότθτα ςτο να εκτεκεί ςε κάκε πειραματικι (κεραπεία) ι 
κατάςταςθ. Θ επιλογι των ςυμμεταςχόντων ατομικά ςε κάποια ιδιαίτερθ (κεραπεία) 
πραγματοποιείται από μια μθ προκατειλθμμζνθ διαδικαςία, όπωσ είναι το πζταγμα ενόσ 
νομίςματοσ. Αν θ τοποκζτθςθ είναι πραγματικά τυχαία, υπάρχει μόνο μία ελάχιςτθ πικανότθτα 
ότι οι ςυμμετάςχοντεσ ςτισ δφο (ι περιςςότερεσ) πειραματικζσ ςυνκικεσ κα διαφοροποιοφνταν 
ςε οποιοδιποτε χαρακτθριςτικό που πικανϊσ κα επθρζαηε τθν απόδοςι τουσ ςτθν εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι: όλα αυτά τα "άςχετα" χαρακτθριςτικά κα ζχουν διανεμθκεί τυχαία ανάμεςα ςε κάκε 
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ςυνκικθ και κα ζχουν εξιςωκεί ςτισ διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Εφόςον ο Sprafkin και οι 
ςυνεργάτεσ του ςυνδφαςα τυχαία παιδιά και πειραματικζσ ςυνκικεσ, κα μποροφςε να είναι 
λογικά ςίγουρο, ότι το γκρουπ των παιδιϊν που παρακολοφκθςαν το “βοθκθτικό” πρόγραμμα 
ςτθν τθλεόραςθ δεν ςυμπακοφςε περιςςότερο τα ςκυλιά, απ' ότι τα παιδιά που 
παρακολοφκθςαν το “μθ βοθκθτικό” πρόγραμμα. Άρα ιταν λογικό γι' αυτοφσ να ςυμπεράνουν ότι 
το πρϊτο γκρουπ των παιδιϊν ιταν το γκρουπ με τα παιδιά που ζδειξαν περιςςότερθ διάκεςθ 
βοικειασ, γιατί είχαν παρακολουκιςει ζνα πρόγραμμα ςτο οποίο θ προςφορά βοικειασ ιταν το 
κεντρικό κζμα. 

Ζνασ πιθανόσ περιοριςμόσ των εργαςτηριακϊν προγραμμάτων. Οι κριτικοί του εργαςτθριακοφ 
πειραματιςμοφ ζχουν υποςτθρίξει πωσ το ςτενά ελεγχόμενο εργαςτθριακό περιβάλλον είναι 
ςυχνά πολφ τεχνθτό, και ότι τα παιδιά είναι πολφ πικανό ότι κα ςυμπεριφερκοφν πολφ 
διαφορετικά ς' αυτό το περιβάλλον, απ' ότι κα ςυμπεριφζρονταν ς' ζνα φυςικό ςκθνικό. Ο Urie 
Bronfenbrenner (1977) καταλογίηει πωσ θ μεγάλθ εμπιςτοςφνθ ςτα εργαςτθριακά πειράματα ζχει 
κάνει τθν εξελικτικι ψυχολογία "τθν επιςτιμθ τθσ παράξενθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν ςε 
περίεργεσ καταςτάςεισ με παράξενουσ ενιλικεσ" (ςελ. 19). Ραρομοίωσ ο Rober McCall (1977), 
ςθμειϊνει πωσ τα πειράματα μασ λζνε τι μπορεί να προκαλζςει μια αλλαγι ςτθν ανάπτυξθ, αλλά 
δεν ξεχωρίηει απαραίτθτα τουσ παράγοντεσ που ςτθν πραγματικότθτα προκαλοφν τζτοιου είδουσ 
αλλαγζσ ςε φυςικό περιβάλλον. Συνεπϊσ, είναι πολφ πικανό ότι ςυμπεράςματα βγαλμζνα από 
εργαςτθριακά πειράματα δεν είναι εφαρμόςιμα πάντα ςτον πραγματικό κόςμο. Τι μπορεί να γίνει 
για να αντιμετωπιςτεί αυτι θ κριτικι;  

Ζρευνα Πεδίου. Μςωσ ο καλφτεροσ τρόποσ για να κακοριςτεί, εάν ζνα ςυμπζραςμα βγαλμζνο από 
εργαςτθριακό πείραμα εφαρμόηεται ςτον πραγματικό κόςμο, είναι το να ψάξει κάποιοσ για 
ςυγκλίνοντα αποδεικτικά ςτοιχεία, διεξάγοντασ ζνα πείραμα ς' ζνα φυςικό ςκθνικό, δθλ, μια 
ζρευνα πεδίου. Αυτι θ προςζγγιςθ ςυνδυάηει τα προτεριματα τθσ νατουραλιςτικισ 
παρατιρθςθσ με τον αυςτθρότερο ζλεγχο του πειράματοσ. Επιπρόςκετα, τα παιδιά τυπικϊσ, δεν 
ενδιαφζρονται ςτο να ςυμμετάςχουν, ς' ζνα "περίεργο" πείραμα. Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ που 
αναλαμβάνουν είναι κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, και πικανϊσ να μθν καταλάβουν ακόμθ και ότι 
τουσ παρατθροφν. 

Ασ λάβουμε υπόψθ μασ ζνα παράδειγμα μιασ ζρευνασ πεδίου που παρζχει ςυγκλίνοντα 
αποδεικτικά ςτοιχεία, για τθν υπόκεςθ ότι τα παιδιά που παρακολουκοφν κοινωνικοφιλικά 
τθλεοπτικά προγράμματα επιδεικνφοντασ βοθκθτικότθτα, ςυνεργαςία και ςτοργικότθτα, κα 
τείνουν τα ίδια ςτο να αναπτφξουν μία ακόμθ περιςςότερο φιλοκοινωνικι ςυμπεριφορά. Θ 
Lynette Friedrich και θ Aletha Stein (1973) πιγαν ς' ζνα βρεφοκομείο, γνωρίςτθκαν με τα παιδιά, 
και μετά παρατιρθςαν πόςο ςυχνά το κάκε παιδί είχε διάκεςθ να προςφζρει βοικεια, 
ςυνεργαςία ι ςτοργι απζναντι ςτ' άλλα παιδιά. Αυτι θ αρχικι μζτρθςθ τθσ κοινωνικοφιλικισ 
ςυμπεριφοράσ ενόσ παιδιοφ ζκεςε το κεμζλιο ςθμείο αναφοράσ με βάςθ το οποίο μελλοντικζσ 
αυξιςεισ ςτθν διάκεςθ προςφοράσ βοικειασ ι ςυνεργαςιμότθτασ κα μποροφςαν να μετρθκοφν. 
Τα παιδιά τότε υποβλικθκαν τυχαία ςε διαφορετικζσ πειραματικζσ ςυνκικεσ. Μερικά πζραςαν 
τον επόμενο μινα παρακολουκϊντασ κακθμερινά επειςόδια του κοινωνικοφιλικοφ τθλεοπτικοφ 
προγράμματοσ "Θ γειτονιά του κ. Roger" ςτο ςχολείο. Άλλα παιδιά πζραςαν το ίδιο χρονικό 
διάςτθμα παρακολουκϊντασ ουδζτερα φιλμ, που ζδειχναν τςίρκο και αγροτικζσ ςκθνζσ. Στο τζλοσ 
αυτισ τθσ μθνιαίασ φάςθσ κεραπείασ, το κάκε παιδί τελοφςε υπό παρατιρθςθ κακθμερινά για 
δφο επιπλζον εβδομάδεσ, ϊςτε να προςδιοριςτεί εάν το πρόγραμμα τθσ τθλεόραςθσ είχε κάποια 
επίδραςθ ςτθν δικι του ι ςτθν δικι τθσ κζλθςθ να ςυνεργαςτεί με άλλουσ ι να δϊςει βοικεια 
και ςτοργι. 
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Τα αποτελζςματα εμφανϊσ ζδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν παρακολουκιςει κοινωνικοφιλικά 
προγράμματα, πραγματικά ζγιναν πιο ςυνεργάςιμα και ςτοργικά ζναντι τθσ ομάδασ τουσ, απ' ότι 
ιταν κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ βαςικισ περιόδου. Ζτςι, τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ 
πεδίου, ςυμπεριλαμβάνουν αυτά του Sprafkin et al (1973), δθλϊνοντασ μ' αυτόν τον τρόπο ότι τα 
ςυμπεράςματα από το εργαςτθριακό πείραμα του Sprafkin τυγχάνουν εφαρμογισ ςτο 
πραγματικό κόςμο. 

Σο φυςικό ή "ςχεδόν" πείραμα. Υπάρχουν πολλά αναπτυξιακά κζματα ςτα οποία ο πειραματικόσ 
ςχεδιαςμόσ δεν μπορεί να τφχει εφαρμογισ. Ασ υποκζςουμε, για παράδειγμα, ότι ελπίηουμε να 
μελετιςουμε τισ επιπτϊςεισ του ςχολικοφ φυλετικοφ διαχωριςμοφ ςτθν ακαδθμαϊκι απόδοςθ 
των μαφρων παιδιϊν ςτθν Macon, Georgia. Αν ιταν δυνατόν να εφαρμόςουμε τθν πειραματικι 
μζκοδο, κα ςτζλναμε τυχαίωσ τουσ μιςοφσ μαφρουσ μακθτζσ ςτθν Macon ςε μικτά ςχολεία, ενϊ 
οι υπόλοιποι κα παρζμειναν ςε διαχωριςμζνα φυλετικϊσ ςχολεία. Μετά από περίπου ζνα χρόνο, 
θ ςχολικι απόδοςθ αυτϊν των δφο ομάδων κα μποροφςε να ςυγκρικεί ϊςτε να εκτιμθκοφν οι 
ακαδθμαϊκζσ επιπτϊςεισ τθσ φυλετικισ διάκριςθσ. Ωςτόςο, θ φυλετικι διάκριςθ λαμβάνει χϊρα 
γενικϊσ τθν ίδια ςτιγμι περίπου για τον κακζνα ςε μία δεδομζνθ ςχολικι περιοχι, ζτςι ϊςτε θ 
δθμόςια τοποκζτθςθ να κάνει το πείραμά μασ απίκανο. Σε περιπτϊςεισ όπωσ αυτι, ζνασ 
ερευνθτισ κα προςπακοφςε να μελετιςει το εν λόγω ηιτθμα, διεξάγοντασ ζνα φυςικό πείραμα. 

Ζνα φυςικό πείραμα είναι εκείνο κατά το οποίο ο ερευνθτισ παρατθρεί τισ ςυνζπειεσ μερικϊν 
φυςικϊν γεγονότων ι αποφάςεων τακτικισ, που υποτίκεται ότι ζχουν αντίκτυπο ςτισ ηωζσ των 
ανκρϊπων. Θ "ανεξάρτθτθ μεταβλθτι" ς' ζνα φυςικό πείραμα είναι το γεγονόσ ι "το ςυμβάν", το 
οποίο πικανϊσ να ζχει ςυνζπειεσ γι' αυτοφσ που το μετζρχονται. Πμωσ, αντίκετα με τθν 
πειραματικι ζρευνα, ςτθν οποία ο ερευνθτισ ελζγχει τθν ανεξάρτθτθ μεταβλθτι και τθν 
κατανομι των ςυμμεταςχόντων ςε κεραπείεσ, το φυςικό πείραμα δεν επιτρζπει τόςο ςτενό 
ζλεγχο. Στθν πραγματικότθτα, ο οιονεί πειραματιςτισ πρζπει να μελετιςει τισ επιπτϊςεισ των 
φυςικϊν γεγονότων οποτεδιποτε, οπουδιποτε και οπωςδιποτε κι αν αυτζσ προκφψουν. 

Ο Thomas Cook και ο Donald Campell (1979) περιγράφουν ζνα ενδιαφζρον φυςικό πείραμα που 
επικεντρϊνεται ςτο Winston-Salem, Βόρεια Καρολίνα. Το γεγονόσ που ζλαβε χϊρα, δθλ. (θ 
κεραπεία) ιταν μια καμπάνια κατά τθν οποία μια μεγάλθ ομάδα νεαρϊν παιδιϊν παροτρφνκθκαν 
να παρακολουκιςουν το εκπαιδευτικό τθλεοπτικό πρόγραμμα Sesame Street ςε κακθμερινι 
(ςτακερι) βάςθ. Άλλα παιδιά, τα οποία δεν άγγιξε θ καμπάνια, χρθςίμευςαν ςαν μια ομάδα 
ελζγχου μθ υποβαλλόμενθ ςε κεραπεία. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ιταν ζνα τεςτ των γενικϊν 
γνϊςεων των παιδιϊν. Το τεςτ δόκθκε και ςτα δφο γκρουπ των παιδιϊν πριν από τθν καμπάνια 
και ξανά, αφότου θ ομάδα κεραπείασ είχε παρακολουκιςει τακτικά το Sesame Street. Κατά τον 
χρόνο του προκαταρκτικοφ τεςτ, τα παιδιά ςτθν ομάδα κεραπείασ γνϊριηαν ςθμαντικά λιγότερεσ 
γενικζσ πλθροφορίεσ, από τα παιδιά τθσ ομάδασ ελζγχου. Στο τελικό τεςτ, ωςτόςο, τα παιδιά τθσ 
ομάδασ κεραπείασ ιξεραν ςθμαντικά περιςςότερα από ότι τα παιδιά ςτθν ομάδα ελζγχου. Αυτζσ 
οι ανακαλφψεισ (βλ. ςχζδιο 1-2), υποδθλϊνουν ότι το Sesame Street ζχει καλζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ γενικισ γνϊςθσ των νεαρϊν παιδιϊν. 

Ο μεγαλφτεροσ περιοριςμόσ του φυςικοφ πειράματοσ είναι ότι ο ερευνθτισ ζχει ςυχνά πολφ λίγεσ 
πλθροφορίεσ για τουσ ςυμμετάςχοντεσ ςτθν ζρευνα και πολφ μικρό ζλεγχο για τα φυςικά 
γεγονότα, ϊςτε να βγάλει ακριβι ςυμπεράςματα για τθν αιτία και το αποτζλεςμα. Στθν μελζτθ 
του Cook και του Campell, για παράδειγμα, θ φφςθ τθσ καμπάνιασ ιταν τζτοια, ϊςτε τα παιδιά 
δεν ςτάλκθκαν τυχαία ςτισ ομάδεσ κεραπείασ ι μθ κεραπείασ. Και όπωσ γίνεται ςυχνά ςτισ μθ 
τυχαίεσ ανακζςεισ ζργων, τα παιδιά όντωσ διζφεραν: αυτά ςτο γκρουπ κεραπείασ ιξεραν αρχικά 
λιγότερα από αυτά ςτο γκρουπ ελζγχου. Δυςτυχϊσ, αυτι θ αρχικι διαφορά ανάμεςα ςτισ ομάδεσ 
υποδθλϊνει μία εναλλακτικι ερμθνεία για τα αποτελζςματα. Ασ υποκζςουμε ότι τα παιδιά ςτθν 
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ςυνκικθ κεραπείασ ιταν και νεϊτερα και εξυπνότερα από τα παιδιά ςτθν ομάδα ελζγχου. Αν 
αυτό ιταν αλικεια, κα μποροφςε να ειπωκεί ότι τα παιδιά ςτο γκρουπ κεραπείασ ιξεραν 
λιγότερα, ςτο αρχικό τεςτ γιατί ιταν μικρότερα, αλλά ότι θ γνϊςθ τουσ αυξικθκε γρθγορότερα με 
τθν πάροδο του χρόνου, γιατί ιταν εξυπνότερα. Θ ζννοια λοιπόν είναι ότι θ ενκάρρυνςθ των 
παιδιϊν ςτο γκρουπ κεραπείασ να παρακολουκοφν το Sesame Street κα μποροφςε να ζχει μικρι, 
ι καμία επίπτωςθ, ςτισ γενικζσ τουσ γνϊςεισ. 

Ραρόλθ όμωσ αυτι τθν αδυναμία ςτο να διατυπϊςουμε ακριβείσ ιςχυριςμοφσ για τθν αιτία και το 
αποτζλεςμα, το φυςικό πείραμα είναι εντοφτοισ χριςιμο ςτο να κακορίςουμε, εάν ζνα φυςικό 
γεγονόσ κα μποροφςε να ζχει πικανϊσ κάποια επίδραςθ ς' αυτοφσ που το μετζρχονται. Για 
παράδειγμα, το γεγονόσ ότι αυτά τα παιδιά που ενκαρρφνκθκαν να παρακολουκιςουν το Sesame 
Street ζδειξαν τισ μεγαλφτερεσ αυξιςεισ γνϊςεων, υποδθλϊνει τουλάχιςτον, ότι το Sesame Street 
μπορεί να ζχει ςυμβάλλει ςτο καλό αυτό αποτζλεςμα. Επομζνωσ, τα φυςικά πειράματα παρζχουν 
ςυχνά ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν αιτία και το αποτζλεςμα. Ωςτόςο, τα αποτελζςματά τουσ 
παραμζνουν πάντα ανοιχτά ςε εναλλακτικζσ ερμθνείεσ.  

χζδια για την μζτρηςη των αναπτυξιακϊν αλλαγϊν. 

Οι οπαδοί τθσ ανάπτυξθσ δεν ενδιαφζρονται απλά να εξετάηουν τθν πρόοδο των ανκρϊπων ςε 
μία οριςμζνθ φάςθ τθσ ηωισ, αντίκετα ελπίηουν να κακορίςουν με ποιον τρόπο τα ανκρϊπινα 
αιςκιματα, οι ςκζψεισ, οι ικανότθτεσ και οι ςυμπεριφορζσ αναπτφςςονται ι αλλάηουν με τθν 
πάροδο του χρόνου. Ρωσ κα μποροφςαμε να ςχεδιάςουμε τθν ζρευνα ϊςτε να καταγράψουμε 
αυτζσ τισ αναπτυξιακζσ τάςεισ; Ασ εξετάςουμε ςφντομα τρεισ προςεγγίςεισ: το διατμθματικό 
ςχζδιο, το μακροερευνθτικό ςχζδιο και το διαδοχικό ςχζδιο. 

Σο διατμηματικό ςχζδιο. 

Σε ζνα διατμηματικό ςχζδιο άνκρωποι διαφορετικισ θλικίασ γίνονται αντικείμενο ζρευνασ τθν 
ίδια χρονικι ςτιγμι. Συγκρίνοντασ τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ομάδεσ διαφορετικϊν 
θλικιϊν, οι ερευνθτζσ μποροφν ςυχνά να ταυτίςουν τισ αλλαγζσ τισ ςχετικζσ με τθν θλικία ςε 
οποιαδιποτε πλευρά τθσ εξζλιξθσ τυχαίνει να μελετοφν. 

Ζνα πείραμα από τον Brian Coates και τον William Hartup το 1969 είναι ζνα εξαίρετο παράδειγμα 
μιασ τζτοιασ ςφγκριςθσ. Οι Coates και Hartup ενδιαφζρκθκαν να κακορίςουν γιατί τα παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ, είναι λιγότερο ικανά από μακθτζσ τθσ πρϊτθσ ι δευτζρασ τάξθσ ςτο να 
μακαίνουν νζεσ δεξιότθτεσ που τουσ δείχνει ζνα ενιλικασ (πρότυπο). Θ υπόκεςθ τουσ ιταν, πωσ 
τα νεϊτερα παιδιά δεν περιγράφουν αυτόματα ότι παρατθροφν, ενϊ τα μεγαλφτερα παιδιά 
παράγουν προφορικζσ περιγραφζσ αυτϊν που παρατθροφν. Πταν τουσ ηθτείται να κάνουν αυτά 
που είδαν, τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ μειονεκτοφν ςθμαντικά, γιατί δεν διακζτουν 
λεκτικά "βοθκιματα μάκθςθσ" που κα τα βοθκοφςαν να επαναφζρουν ςτθ μνιμθ τθν 
ςυμπεριφορά του προτφπου. 

Για να δοκιμάςουν αυτζσ τισ υποκζςεισ οι Coates και Hartup ςχεδίαςαν ζνα ενδιαφζρον πείραμα. 
Ραιδιά από δφο ομάδεσ θλικιϊν, 4 ζωσ 5 ετϊν θ μία και 7 ζωσ 8 ετϊν θ άλλθ, παρακολοφκθςαν 
μια ταινία μικροφ μικουσ ςτθν οποία ζνασ ενιλικασ επιδείκνυε 20 καινοφργιεσ δεξιότθτεσ, όπωσ 
το να πετάει μία χοφλα χουπ, κ.λπ. Σε οριςμζνα παιδιά από κάκε ομάδα είπαν να περιγράφουν 
αυτά που βλζπουν να γίνονται, και αυτό ζκαναν, παρακολουκϊντασ τθν ταινία (κατάςταςθ 
αναγκαςτικοφ βερμπαλιςμοφ). Άλλα παιδιά δεν ιταν υποχρεωμζνα να περιγράψουν τισ ενζργειεσ 
που παρατθροφςαν (κατάςταςθ πακθτικισ παρατιρθςθσ). Πταν τελείωςε θ παράςταςθ, κάκε 
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παιδί μεταφζρκθκε ςε ζνα δωμάτιο που περιείχε τα ίδια παιχνίδια που είχαν δει ςτθν ταινία και 
του ηθτικθκε να δείξει τι είχε κάνει το πρότυπο με αυτά τα παιχνίδια. 

Τρία ενδιαφζροντα ευριματα προζκυψαν από το πείραμα (τα ςτοιχεία προκφπτουν ςτο Σχζδιο 1-
3). Ρρϊτον, τα παιδιά των 4 ζωσ 5 ετϊν που δεν τουσ ηθτικθκε να περιγράφουν τι ζβλεπαν 
(δθλαδι οι πακθτικοί παρατθρθτζσ) αναπαριγαγαν λιγότερα από ότι τα ςυνομιλικά τουσ που 
περιζγραφαν αυτά που ζβλεπαν, ι από τα παιδιά των 7 ζωσ 8 ετϊν οποιαςδιποτε πειραματικισ 
κατάςταςθσ. Αυτό το εφρθμα εννοεί πωσ τα παιδιά 4 ζωσ 5 ετϊν δεν μποροφν να παράγουν τισ 
προφορικζσ περιγραφζσ που κα τα βοθκοφςε να μάκουν, εκτόσ αν ρθτϊσ τουσ ηθτθκεί να το 
πράξουν. Δεφτερον, θ επίδοςθ των νεϊτερων και μεγαλφτερων παιδιϊν ςτθν κατάςταςθ 
αναγκαςτικοφ βερμπαλιςμοφ ιταν ςυγκρίςιμθ. Ζτςι, νεϊτερα παιδιά μποροφν να μάκουν τόςα 
όςα και τα μεγαλφτερα παιδιά παρατθρϊντασ ζνα κοινωνικό πρότυπο, εάν ςτα νεϊτερα παιδιά 
ηθτθκεί να περιγράψουν τι βλζπουν. Τζλοσ, τα παιδιά 7 ζωσ 8 ετϊν ςτθν κατάςταςθ πακθτικισ 
παρατιρθςθσ αναπαριγαγαν περίπου το ίδιο αποτζλεςμα με τα παιδιά 7 ζωσ 8 ετϊν ςτθν 
κατάςταςθ ταυτόχρονθσ περιγραφισ. Αυτό το εφρθμα ςθμαίνει, πωσ οι οδθγίεσ για τθν 
περιγραφι των ενεργειϊν ενόσ προτφπου, ζχουν μικρι επίδραςθ ςε επτάχρονα ι οκτάχρονα τα 
οποία προφανϊσ κα περιγράψουν το τι είδαν ακόμθ και αν δεν τουσ ηθτθκεί. Συγκεντρωτικά τα 
αποτελζςματα υπονοοφν, πωσ τα τετράχρονα ι πεντάχρονα μπορεί ςυχνά να μακαίνουν λιγότερα 
από κοινωνικά πρότυπα γιατί, αντίκετα από τα άλλα παιδιά, δεν αναπαράγουν αυτόματα τισ 
προφορικζσ περιγραφζσ οι οποίεσ κα τα βοθκοφςαν να κυμθκοφν τι είχαν παρατθριςει. 

Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα αυτοφ του ςχεδίου είναι ότι ο ερευνθτισ μπορεί να ςυλλζξει 
ςτοιχεία από παιδιά διαφορετικϊν θλικιϊν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Για παράδειγμα, οι 
Coates και Hartup δεν περίμεναν για τρία χρόνια ϊςτε να μεγαλϊςουν τα τετράχρονα ι 
πεντάχρονα και να γίνουν επτά ι οκτϊ ετϊν, προκειμζνου να δοκιμάςουν τισ υποκζςεισ τουσ για 
τθν ανάπτυξθ. Απλϊσ πιραν δείγματα από δφο ομάδεσ διαφορετικισ θλικίασ και ςφγκριναν τα 
δφο δείγματα. 

Αποτζλεςμα ομάδασ. Σθμειωτζον πάντωσ, ότι ςτθν διατμθματικι ζρευνα οι ςυμμετζχοντεσ ςε 
κάκε θλικιακό επίπεδο είναι διαφορετικά άτομα. Ρροζρχονται, δθλαδι, από διαφορετικζσ 
ομάδεσ, όπου ομάδα μπορεί να οριςκεί ζνα γκρουπ ατόμων τθν ίδιασ θλικίασ τα οποία είναι 
εκτεκειμζνα ςτο ίδιο πολιτιςμικό περιβάλλον και ιςτορικά γεγονότα κακϊσ μεγαλϊνουν. Το 
γεγονόσ ότι οι διατμθματικζσ ςυγκρίςεισ ςυνεχϊσ περιλαμβάνουν διαφορετικζσ ομάδεσ μασ 
παρουςιάηει ζνα ακανκϊδεσ πρόβλθμα ερμθνείασ, κακϊσ οι διαφορζσ θλικίασ που 
ανακαλφπτονται ςτθν ζρευνα δεν οφείλονται πάντοτε ςτθν θλικία ι ςτθν ανάπτυξθ αλλά, μάλλον, 
αντανακλοφν άλλουσ πολιτιςτικοφσ ι ιςτορικοφσ παράγοντεσ που διακρίνουν τα μζλθ των 
διαφορετικϊν ομάδων. Διατυπωμζνο αλλιϊσ, οι διατμθματικζσ ςυγκρίςεισ ςυγχζουν τθν θλικία 
με τα αποτελζςματα τθσ ομάδασ. 

Ζνα παράδειγμα κα ξεκακάριηε το κζμα. Επί ζτθ, θ διατμθματικι ζρευνα ζδειχνε ςυνεχϊσ, πωσ οι 
νζοι ςθμείωναν ελαφρϊσ καλφτερεσ επιδόςεισ ςτα τεςτ νοθμοςφνθσ από τουσ μεςιλικεσ, οι 
οποίοι ςθμείωναν πολφ καλφτερεσ από τουσ θλικιωμζνουσ. Αλλά θ νοθμοςφνθ μειϊνεται με τθν 
θλικία όπωσ τα ευριματα φαίνεται να δείχνουν; Πχι απαραίτθτα. Ριο πρόςφατεσ ζρευνεσ (Schaie, 
1965, 1986) αποκαλφπτουν πωσ τα αποτελζςματα των τεςτ νοθμοςφνθσ των ανκρϊπων 
παραμζνουν ςτακερά με το πζραςμα των χρόνων και πωσ οι παλαιότερεσ ζρευνεσ μετροφςαν 
ςτθν πραγματικότθτα κάτι εντελϊσ διαφορετικό: τισ διαφορζσ θλικίασ ςτθν εκπαίδευςθ. Οι 
θλικιωμζνοι ςτθν ζρευνα είχαν λιγότερθ εκπαίδευςθ και γι' αυτό ςθμείωναν μικρότερθ επιτυχία 
ςτα τεςτ νοθμοςφνθσ από τουσ μεςιλικεσ και τουσ ενιλικεσ. Τα αποτελζςματά τουσ (των τεςτ) δεν 
ζπεςαν αλλά ιταν πάντοτε μικρότερα από εκείνα των ενθλίκων με των οποίων ςυγκρίκθκαν. Ζτςι, 
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θ παλαιότερθ αντιπροςωπευτικι ζρευνα ανακάλυψε ζνα αποτζλεςμα ομάδασ, όχι μία αλθκινι 
αναπτυξιακι αλλαγι. 

Ραρά τθ ςφγχυςθ τθσ θλικίασ και των αποτελεςμάτων ομάδασ, θ αντιπροςωπευτικι ςφγκριςθ 
είναι ακόμθ το ςχζδιο το οποίο οι οπαδοί τθσ ανάπτυξθσ χρθςιμοποιοφν ςυχνότερα. Πχι μόνο 
αυτι θ προςζγγιςθ είναι λογικά εφκολθ και αποτελεςματικι με τουσ όρουσ του χρόνου κατά τον 
οποίο διεξάγεται θ ζρευνα, αλλά τα αντιπροςωπευτικά ςχζδια είναι πικανόν να αποφζρουν 
πολφτιμα ςυμπεράςματα, όταν υπάρχει μικρι αιτία να πιςτζψει κανείσ ότι οι ομάδεσ που γίνονται 
αντικείμενο ζρευνασ ζχουν πολφ διαφορετικζσ εμπειρίεσ κακϊσ μεγαλϊνουν. Αν κζλαμε να 
ςυγκρίνουμε 4 και 5 ετϊν παιδιά, για παράδειγμα, κα αιςκανόμαςταν ικανοποιθτικά αςφαλείσ 
ότι θ ιςτορία ι ο κυρίαρχοσ πολιτιςμόσ δεν κα άλλαηε δραματικά ςτο χρόνο που χωρίηει αυτζσ τισ 
δφο ομάδεσ. Συμβαίνει κυρίωσ ςε μελζτεσ να προςπακοφν να βγάλουν ςυμπεράςματα για τθν 
ανάπτυξθ ςε μία ζκταςθ διαφόρων ετϊν, όπου τα αποτελζςματα των ομάδων αποτελοφν ςοβαρό 
πρόβλθμα.  

Δεδομζνα όςον αφορά την ανάπτυξη ενόσ ατόμου. Ραρατθρείται ζνασ δεφτεροσ αξιοςθμείωτοσ 
περιοριςμόσ όςον αφορά το τυπικό διατμθματικό δείγμα ςχεδίου: δεν μασ λζει τίποτα ςχετικά με 
τθν ανάπτυξθ των ατόμων, γιατί κάκε άτομο παρατθρείται μόνο για κάποια δεδομζνθ χρονικι 
ςτιγμι. Ζτςι λοιπόν, οι δειγματολθπτικζσ ςυγκρίςεισ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν 
απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ του τφπου "Ρότε κα γίνει το παιδί μου πιο ανεξάρτθτο;" ι "Επικετικά 
παιδιά θλικίασ δφο ετϊν, ςτθν θλικία των πζντε κα εξακολουκιςουν να είναι επικετικά;". 
Κζτοντασ τζτοιου είδουσ κζματα ςυηιτθςθσ, οι ερευνθτζσ ςυχνά ςτρζφονται ςε ζνα δεφτερο 
είδοσ εξελικτικισ ςφγκριςθσ, το μακροερευνθτικό ςχζδιο. 

Σο μακροερευνητικό ςχζδιο.  

Σε ζνα μακροερευνητικό ςχζδιο, οι ίδιοι ςυμμετζχοντεσ παρατθροφνται κατ' επανάλθψθ για μια 
δεδομζνθ χρονικι περίοδο. Θ χρονικι περίοδοσ μπορεί να είναι ςχετικά ςφντομθ -από ζξι μινεσ 
ζωσ ζνα χρόνο- ι μπορεί να είναι μακροχρόνια, ζχοντασ μερικζσ φορζσ διάρκεια μιασ ολόκλθρθσ 
ηωισ. Οι ερευνθτζσ μπορεί να μελετοφν μια ιδιαίτερθ άποψθ τθσ ανάπτυξθσ, όπωσ θ ευφυΐα, ι 
και πολλζσ απόψεισ μαηί. Με τον επαναλαμβανόμενο ζλεγχο των ίδιων ατόμων (που μετζχουν 
ςτθν ζρευνα), οι ερευνθτζσ μποροφν να εκτιμιςουν τθν ςτακερότθτα ποικίλλων χαρακτθριςτικϊν 
και τα μοντζλα εξελικτικισ αλλαγισ για κάκε άτομο του δείγματοσ. Μποροφν επίςθσ να 
αναγνωρίςουν γενικζσ αναπτυξιακζσ τάςεισ και διαδικαςίεσ ψάχνοντασ για κοινά ςθμεία, όπωσ τα 
ςθμεία εκείνα κατά τα οποία, τα περιςςότερα παιδιά υφίςτανται διάφορεσ αλλαγζσ και οι 
εμπειρίεσ, εάν υπάρχουν κάποιεσ, που τα παιδιά φαίνεται να βιϊνουν πριν φτάςουν ςε τζτοια 
ορόςθμα.  

Τελικά, θ μελζτθ αρκετϊν ςυμμετεχόντων για κάποια χρονικι διάρκεια, κα βοθκιςει τουσ 
ερευνθτζσ να κατανοιςουν κάποιεσ ιδιαίτερεσ διαφορζσ ςτθν ανάπτυξθ, ιδιαιτζρωσ εάν είναι 
ικανοί να τεκμθριϊςουν ότι διαφορετικϊν ειδϊν προθγοφμενεσ εμπειρίεσ οδθγοφν ςε πολφ 
διαφορετικά αποτελζςματα. 

Ζνα από τα πιο γνωςτά εκτενι ςχζδια ςτθν ιςτορία τθσ εξελικτικισ ψυχολογίασ άρχιςαν το 1929 
ςτο Λνςτιτοφτο Ζρευνασ του Fels, ςτο Yellow Springs, του Οχάιο. Φανταςτείτε να ιςαςταν ζνασ 
νζοσ γονιόσ το 1929 και να είχατε ανταποκρικεί ςε μια αγγελία που ηθτοφςε να φζρετε το 
νεογζννθτο βρζφοσ ςασ ςτο Λνςτιτοφτο Fels. Ο ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ ςασ: θ πικανι ςυμμετοχι 
ςασ κακϊσ και του μωροφ ςασ, ςε μια εκπλθκτικι νζα ζρευνα. Πταν φκάνετε ςτο Λνςτιτοφτο, ζνα 
μζλοσ του προςωπικοφ ςασ εξθγεί ότι αυτό το ςχζδιο είναι ζνα φιλόδοξο ςχζδιο που κα ςασ μάκει 
πολλά ςχετικά με τον κόςμο του παιδιοφ ςασ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ που ζνα παιδί 
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αναπτφςςεται. Κακϊσ κα περιγράφει το ςχζδιο και κάποιεσ λεπτομζρειζσ του, ξαφνικά 
αντιλαμβάνεςτε ότι αυτό που ςασ ηθτά είναι να αποδεχκείτε να δίνετε τουλάχιςτον μία 
ςυνζντευξθ το χρόνο, κακϊσ επίςθσ να βάλετε το παιδί ςασ ςε μια διαδικαςία ηυγίςματοσ, 
μζτρθςθσ, ελζγχου και παρατιρθςθσ, ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι, για τα επόμενα 18 χρόνια!! Κα 
γινόςαςταν εκελοντισ; Ρολλζσ μθτζρεσ το ζκαναν, κι ζτςι οι ερευνθτζσ του Λνςτιτοφτου Fels 
άρχιςαν τθν εκτενι μελζτθ τουσ με ζναν αρικμό 89 παιδιϊν, 45 αρςενικϊν και 44 κθλυκϊν. 

Μπορείτε να φανταςτείτε τθν εργαςία που απαιτείται για τθν ανάλυςθ όλων αυτϊν των 
πλθροφοριϊν; Ρράγματι, τα δεδομζνα αναλφκθκαν και επζτρεψαν ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ζρευνασ 
να βγάλουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν μακροπρόκεςμθ ςτακερότθτα ι αςτάκεια 
ειδϊν ςυμπεριφοράσ όπωσ θ επικετικότθτα, θ επιτυχία και θ ανεξαρτθςία. Οι ερευνθτζσ 
μπόρεςαν επίςθσ να βγάλουν ςυμπεράςματα για τα αποτελζςματα των διάφορων μεκόδων όςον 
αφορά τισ πιο πρόςφατεσ αντιλιψεισ, φιλοδοξίεσ και τθ ςυμπεριφορά ενόσ παιδιοφ. Είναι 
φανερό ότι το ςχζδιο του Λνςτιτοφτου Fels αποτζλεςε ζνα μνθμειϊδεσ εγχείρθμα ςτο οποίο κα 
αναφερκοφμε ξανά κακϊσ κα ςυνεχίηουμε το ταξίδι μασ ςτον κόςμο του παιδιοφ. 

Ραρότι παρουςιάςαμε το μακροερευνητικό ςχζδιο κατά ζνα ευνοϊκό τρόπο, αυτι θ διαδικαςία 
ζχει αρκετά μειονεκτιματα που πρζπει να γνωρίηουμε. Για παράδειγμα, οι μακροερευνθτικζσ 
μελζτεσ, μπορεί να είναι πολφ δαπανθρζσ (φανταςτείτε το λογαριαςμό για 18 χρόνια ζρευνασ ςτθ 
μελζτθ του Fels), κακϊσ και χρονοβόρεσ. Το δεφτερο ςθμείο είναι πολφ πιο ςθμαντικό απ' ότι 
μπορεί να φαίνεται αρχικά, για το λόγο του ότι το επίκεντρο τθσ κεωρίασ και τθσ ζρευνασ ςτθν 
εξελικτικι ψυχολογία ςτακερά αλλάηει και οι μακροερευνθτικζσ ερωτιςεισ που μπορεί να 
φάνταηαν εκπλθκτικζσ ςτθν αρχι μιασ μακροπρόκεςμθσ μελζτθσ, μπορεί να φαίνονται μάλλον 
τετριμμζνεσ και ςυνικθσ προσ το τζλοσ τθσ μελζτθσ. Ωσ μακροερευνθτζσ μπορεί να ζχουμε κάποιο 
πρόβλθμα με πικανι απϊλεια αντικειμζνου μελζτησ. Τα παιδιά μπορεί να φφγουν, να 
αρρωςτιςουν ι να βαρεκοφν με τα επαναλαμβανόμενα τεςτ και μερικζσ φορζσ μπορεί να ζχουν 
γονείσ που για τον ζναν ι τον άλλον λόγο δεν κα τουσ επιτρζψουν να ςυνεχίςουν τθ μελζτθ. Το 
αποτζλεςμα είναι ζνα μικρότερο και δυναμικά μη αντιπροςωπευτικό δείγμα που όχι μόνο 
παρζχει λιγότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα υπό ςυηιτθςθ κζματα ανάπτυξθσ, αλλά επίςθσ 
μπορεί να περιορίςει τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ ςε εκείνα τα υγιι παιδιά που δεν 
απομακρφνονται, και που παραμζνουν ςυνεργάςιμα κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

Υπάρχει ακόμθ ζνα μειονζκτθμα τθσ μακροζρευνασ που πολφ ςυχνά προβλθματίηει τουσ μακθτζσ: 
το πρόβλημα τησ μη διαχρονικότητασ των γενεϊν. Ραιδιά που μεγαλϊνουν ςε μια χρονικι 
περίοδο μπορεί να εκτίκενται ςε πολφ διαφορετικά είδθ εμπειριϊν ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά μιασ 
άλλθσ χρονικισ περιόδου. Ωσ ςυνζπεια, το μοντζλο ανάπτυξθσ που χαρακτθρίηει μια γενιά 
παιδιϊν μπορεί να μθν εφαρμόηεται πάντα ςε κάποιεσ άλλεσ γενιζσ. 

Για να ξεκακαρίςουμε το κζμα, χρειάηεται απλϊσ να ςθμειϊςουμε το πωσ άλλαξαν οι καιροί από 
το 1930 και 1940, όταν μεγάλωναν τα παιδιά τθσ μελζτθσ του Λνςτιτοφτου του Fels. Στισ μζρεσ μασ, 
ςε οικογζνειεσ με εργαηόμενουσ και τουσ δφο γονείσ, τα περιςςότερα παιδιά μπαίνουν ςε 
θμεριςια κζντρα φροντίδασ ι βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά. Οι 
ςφγχρονεσ οικογζνειεσ είναι μικρότερεσ ςε ςφγκριςθ με αυτζσ του παρελκόντοσ, πράγμα που 
ςθμαίνει ότι ςτθν εποχι μασ τα παιδιά ζχουν λιγότερα αδζλφια. Οι οικογζνειεσ επίςθσ 
μετακινοφνται πολφ ςυχνότερα απ' ότι ζκαναν παλιά, (ςτισ δεκαετίεσ του ' 30 και του ' 40), ζτςι 
ϊςτε πολλά παιδιά τθσ ςφγχρονθσ εποχισ εκτίκενται ςε μια ευρφτερθ ποικιλία ανκρϊπων και 
τόπων απ' ότι ιταν ςφνθκεσ τα περαςμζνα χρόνια. Και ανεξαρτιτωσ του τόπου διαμονισ τουσ, τα 
ςθμερινά νεαρά άτομα μεγαλϊνουν και αναπτφςςονται μπροςτά από μια τθλεόραςθ, ι ζναν 
υπολογιςτι, επιρροζσ που δεν ιταν διακζςιμεσ ςτα παιδιά του Λνςτιτοφτου Fels. Ζτςι τα παιδιά 
τθσ γενιάσ του ' 30 και ' 40 ζηθςαν ςε ζναν πολφ διαφορετικό κόςμο και δεν μποροφμε να είμαςτε 
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ςίγουροι ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωςαν ακριβϊσ κατά τον ίδιο τρόπο με τα ςθμερινά παιδιά. Με 
άλλα λόγια, οι αλλαγζσ από γενιά ςε γενιά μπορεί να περιορίςουν τα ςυμπεράςματα τθσ 
μακροερευνθτικισ μελζτθσ ς' εκείνα τα παιδιά που μεγάλωναν κακϊσ θ μελζτθ βρίςκονταν ςε 
εξζλιξθ. 

Ζχουμε δει ότι τα διατμθματικά και τα μακροερευνθτικά ςχζδια ζχουν το κακζνα ςυγκεκριμζνα 
προτεριματα και μειονεκτιματα. Είναι δυνατόν να ςυνδυαςτοφν τα καλφτερα χαρακτθριςτικά και 
των δφο μεκόδων; 

Ζνα τρίτο είδοσ εξελικτικισ ςφγκριςθσ -η διαδοχική μζθοδοσ- προςπακεί να πετφχει αυτόν 
ακριβϊσ τον ςτόχο. 

Η διαδοχική μζθοδοσ.  

Υποκζςτε ότι ελπίηουμε να βελτιϊςουμε μια πλευρά τθσ εξζλιξθσ δθμιουργϊντασ ζνα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχεδιαςμζνο για να μειϊςει τθν φυλετικι προκατάλθψθ μεταξφ 
παιδιϊν 6 ζωσ 10 ετϊν. Ρριν κζςουμε ςε λειτουργία το πρόγραμμα μασ επί ευρείασ κλίμακασ, 
ςίγουρα κα κζλουμε να το δοκιμάςουμε ςε ζναν μικρότερο αρικμό παιδιϊν για να δοφμε εάν 
πραγματικά "δουλεφει". Εντοφτοισ, υπάρχει ζνασ αρικμόσ επιπρόςκετων ερωτιςεων που μπορεί 
να ζχει κάποιοσ ςχετικά με το πρόγραμμά μασ, όπωσ, "Ρότε μποροφν τα παιδιά, για πρϊτθ φορά, 
να το καταλάβουν;" "Σε ποια θλικία ανταποκρίνονται τα παιδιά καλφτερα ςτθν εκπαίδευςθ;" και 
"Είναι δυνατόν να διαρκζςει χρονικά θ τυχόν άμεςθ μείωςθ τθσ προκατάλθψθσ που υπιρξε 
αποτζλεςμα του προγράμματόσ μασ;". Για να αντιμετωπίςουμε και να ελζγξουμε όλα αυτά τα 
κζματα που προκφπτουν με τθν ζρευνά μασ, κα χρειαςτοφμε ζνα διάγραμμα που κα μετρά και τα 
βραχυπρόκεςμα αλλά και τα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα του προγράμματόσ μασ ςε παιδιά 
διαφορετικϊν θλικιϊν. 

Είναι φανερό ότι θ διατμθματικι ςφγκριςθ, θ οποία ελζγχει άτομα μόνο ςε μια δεδομζνθ χρονικι 
ςτιγμι, δεν μπορεί να μασ πει τίποτα ςχετικά με τα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα του 
προγράμματόσ μασ. Θ μακροερευνθτικι μζκοδοσ μπορεί να μασ δείξει τα μακροπρόκεςμα 
αποτελζςματα. Αλλά εφόςον όλοι οι ςυμμετζχοντεσ που είναι εκτεκειμζνοι ς' αυτό το 
πρόγραμμα κα ζχουν τθν ίδια θλικία (ασ ποφμε 6 ετϊν), μια μακροερευνθτικι μζκοδοσ, δεν κα 
μποροφςε να μασ πει εάν αυτό το πρόγραμμα κα μποροφςε να είναι περιςςότερο (ι λιγότερο) 
αποτελεςματικό, εάν είχε εφαρμοςτεί ςτα παιδιά για πρϊτθ φορά όταν αυτά κα είχαν 
μεγαλφτερθ θλικία. 

Θ μόνθ μζκοδοσ που μασ επιτρζπει να απαντιςουμε ςε όλεσ αυτζσ τισ ερωτιςεισ είναι μία 
μζθοδοσ αλληλουχίασ ή ζνα ςχζδιο αλληλουχίασ. (Schaie, 1965, 1986). Τα ςχζδια αλλθλουχίασ 
ςυνδυάηουν τα καλφτερα χαρακτθριςτικά και των δυο προθγοφμενων μεκόδων, επιλζγοντασ 
άτομα διαφορετικϊν θλικιϊν, και μελετϊντασ κακζνα από αυτά τα άτομα για πολφ καιρό. Για 
τουσ ςκοποφσ του προγράμματόσ μασ, κα ιταν καλό να ξεκινιςουμε εφαρμόηοντασ τθ μζκοδό 
μασ ςε ομάδεσ θλικίασ 6, 8 και 10 ετϊν. Φυςικά, καλό κα ιταν να μελετιςουμε παράλλθλα και 
άλλα άτομα - τυχαία - θλικίασ 6, 8 και 10 ετϊν, ελζγχοντασ κατ' αυτόν τον τρόπο ομάδεσ ατόμων 
που δεν ακολουκοφν το πρόγραμμά μασ. Ζπειτα, τα παιδιά που ακολοφκθςαν το πρόγραμμά μασ 
κα παρατθρθκοφν και κα ςυγκρικοφν με τα αντίςτοιχθσ θλικίασ τθσ ομάδασ ελζγχου για να 
κακοριςτεί, πρϊτον, εάν το πρόγραμμα ιταν άμεςα αποτελεςματικό ςτθ μείωςθ του φυλετικοφ 
ρατςιςμοφ και δεφτερον, εάν πράγματι ιταν, ςε ποια θλικία το πρόγραμμα είχε τον μζγιςτο 
άμεςο αντίκτυπο. Αυτζσ ακριβϊσ είναι οι πλθροφορίεσ που κα αποκομίςουμε εάν κζςουμε ςε 
λειτουργία ζνα ςτερεότυπο διατμθματικό πείραμα (βλ. τθ ςφγκριςθ CS1 , διάγραμμα 1-4). 
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Εντοφτοισ, θ επιλογι ενόσ ςχεδίου αλλθλουχίασ μασ επιτρζπει να μετριςουμε τθν "αντοχι" των 
αποτελεςμάτων του προγράμματόσ μασ επανεξετάηοντασ απλϊσ τα δείγματα μασ, των 6 - 8 και 10 
ετϊν, δφο χρόνια μετά (βλ. τισ ςυγκρίςεισ L1, L2 και L3 ςτο διάγραμμα 1 - 4). Αυτι θ μζκοδοσ ζχει 
αρκετά προτεριματα ςε ςφγκριςθ με το ςτερεότυπο μακροερευνθτικό ςχζδιο. Το πρϊτο είναι θ 
εξοικονόμηςη χρόνου: μζςα ςε δφο μόνο χρόνια ζχουμε μάκει για τα μακροπρόκεςμα 
αποτελζςματα του προγράμματοσ ςτα παιδιά εκείνα που βρίςκονται ακόμθ μεταξφ 6 και 10 ετϊν. 
Μια ςτερεότυπθ μακροςυγκριτικι μελζτθ κα απαιτοφςε τζςςερα χρόνια για τθν παροχι 
παρόμοιων πλθροφοριϊν. Δεφτερον, το ςχζδιο αλλθλουχίασ παρζχει ςτθν πραγματικότθτα 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα απ' ότι θ 
μακροερευνθτικι μζκοδοσ. Εάν είχαμε διαλζξει τθν μακροερευνθτικι μζκοδο, κα είχαμε 
δεδομζνα για τα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα του προγράμματοσ που κα αφοροφςαν όμωσ 
παιδιά θλικίασ 6 ετϊν μόνο. Ωςτόςο, θ μζκοδοσ αλλθλουχίασ μασ επιτρζπει να 
πραγματοποιιςουμε μια δεφτερθ διατμθματικι ςφγκριςθ για να κακορίςουμε εάν το πρόγραμμα 
ζχει ςυγκρίςιμα μακροπρόκεςμα αποτελζςματα όταν απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 6, 8 και 10 
ετϊν (βλ. ςφγκριςθ CS2 ςτο διάγραμμα 1 - 4). Είναι φανερό ότι ο ςυνδυαςμόσ διατμθματικϊν και 
μακροερευνθτικϊν μεκόδων αποτελεί μια ευμετάβλθτθ μζκοδο, εναλλακτικι ςε οποιαδιποτε 
από τισ δφο προθγοφμενεσ μεκόδουσ. 

Ζχουμε λοιπόν ωσ τϊρα ςυηθτιςει μια ςειρά από μεκόδουσ ζρευνασ, κακεμιά από τισ οποίεσ ζχει 
ςυγκεκριμζνεσ δυνατότθτεσ κακϊσ και αδυναμίεσ. (Για να επανεξετάςουμε και να ςυγκρίνουμε 
αυτζσ τισ μεκόδουσ, ο πίνακασ 1 - 3 μασ βοθκά ςθμαντικά, παρζχοντασ μια ςφντομθ περιγραφι 
κακεμιάσ μεκόδου, κακϊσ και τα ςθμαντικότερα προτεριματα και ελαττϊματά τουσ). 

Η διαπολιτιςμική ςφγκριςη.  

Οι αναπτυξιολόγοι ςυχνά διςτάηουν να δθμοςιεφςουν ζνα νζο εφρθμα ι ςυμπζραςμα ζωσ ότου, 
μελετιςουν αρκετά άτομα ϊςτε να αποδείξουν ότι θ "ανακάλυψι" τουσ είναι αξιόπιςτθ. Ωςτόςο, 
τα ςυμπεράςματά τουσ ςυχνά βαςίηονται ςε άτομα που ηουν και αναπτφςςονται ςε κάποια 
ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ςτο χρόνο, μζςα ςε μια ιδιαίτερθ κουλτοφρα ι υποκουλτοφρα, και είναι 
δφςκολο να γνωρίηουμε εάν αυτά τα ςυμπεράςματα ζχουν τθ δυνατότθτα εφαρμογισ ςε 
μελλοντικζσ γενιζσ, ι ακόμθ και ςε παιδιά που επί του παρόντοσ αναπτφςςονται ςε άλλεσ 
κοινωνίεσ ι υποκουλτοφρεσ (Lerner, 1991). Σιμερα, θ δυνατότθτα γενίκευςθσ των ευρθμάτων που 
αποκομίηουμε από τα δείγματα που ερευνοφμε, είναι ζνα ςθμαντικό κζμα προσ ςυηιτθςθ, από τθ 
ςτιγμι που πολλοί κεωρθτικοί δθλϊνουν ότι υπάρχουν "γενικζσ αρχζσ" ςτθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ - 
γεγονότα και ςυμπεράςματα που μοιράηονται όλα τα παιδιά κακϊσ προοδευτικά προχωροφν από 
τθ βρεφικι θλικία ςτθν ενθλικίωςθ. 

Οι διαπολιτιςμικζσ μελζτεσ είναι εκείνεσ κατά τισ οποίεσ ςυμμετζχοντεσ από διαφορετικά, 
πολιτιςμικά επίπεδα - παρατθροφνται, ελζγχονται και ςυγκρίνονται βάςθ μιασ ι περιςςοτζρων 
απόψεων ανάπτυξθσ. Μελζτεσ τζτοιου είδουσ εξυπθρετοφν πολλοφσ ςκοποφσ. Για παράδειγμα, 
επιτρζπουν ςτον ερευνθτι να κακορίςει εάν τα ςυμπεράςματα που εξάγονται ςχετικά με τθν 
ανάπτυξθ και εξζλιξθ των παιδιϊν που προζρχονται από ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό πεδίο, 
(όπωσ θ μεςαία τάξθ, λευκοί νεαροί ςτισ Θ.Ρ.Α.) χαρακτθρίηουν επίςθσ και παιδιά που 
μεγαλϊνουν ςε άλλεσ κοινωνίεσ, ι ακόμθ και αυτά που προζρχονται από διαφορετικό εκνικό ι 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μζςα ςτθν ίδια κοινωνία (για παράδειγμα, παιδιά αμερικανικισ 
υπθκοότθτασ με ιςπανικι καταγωγι ι παιδιά από οικονομικά μειονεκτοφςεσ οικογζνειεσ). Ζτςι, θ 
διαπολιτιςμική ςφγκριςη προφυλάςςει από τθν υπεργενίκευςθ των ευρθμάτων ζρευνασ και, 
πράγματι, είναι ο μόνοσ τρόποσ κακοριςμοφ του αν πραγματικά υπάρχουν "γενικζσ αρχζσ" ςτθν 
ανκρϊπινθ εξζλιξθ. 
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Ωςτόςο, πολλοί ερευνθτζσ που τάςςονται υπζρ τθσ διαπολιτιςμικισ μεκόδου ψάχνουν 
περιςςότερο για διαφορζσ παρά για ομοιότθτεσ. Αναγνωρίηουν ότι οι άνκρωποι αναπτφςςονται 
ςε κοινωνίεσ που ζχουν πολφ διαφορετικζσ ιδζεσ για κζματα όπωσ, ο κατάλλθλοσ χρόνοσ και οι 
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για τθν πεικαρχία των παιδιϊν, οι δραςτθριότθτεσ που είναι πιο 
κατάλλθλεσ για τα αγόρια και τα κορίτςια, ο χρόνοσ κατά τον οποίο τελειϊνει θ παιδικι θλικία και 
αρχίηει θ ενθλικίωςθ, θ μεταχείριςθ των θλικιωμζνων και αμζτρθτεσ άλλεσ απόψεισ τθσ ηωισ. 
Ζχουν επίςθσ μάκει ότι οι άνκρωποι από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και με διαφορετικι 
κουλτοφρα διαφζρουν ςτον τρόπο κατά τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόςμο, εκφράηουν τα 
ςυναιςκιματά τουσ, ςκζφτονται και λφνουν τα προβλιματά τουσ. Ζτςι, εκτόσ από το να εςτιάηει 
το ενδιαφζρον τθσ ςτισ γενικζσ αρχζσ τθσ εξζλιξθσ, θ διαπολιτιςμικι μζκοδοσ επίςθσ απεικονίηει 
τθν μεγάλθ επιρροι που εξαςκεί το πολιτιςτικό περιβάλλον ςτθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ.(Βλζπε 
πλαίςιο 1-2 για μία δραματικι απεικόνιςθ τθσ επιρροισ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτουσ 
ρόλουσ των φφλλων). 

Δεν είναι αξιοςθμείωτθ θ μεγάλθ πλθκϊρα μεκόδων και ςχεδίων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι 
ερευνθτζσ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ; Αυτι θ ποικιλία διακζςιμων διαδικαςιϊν αποτελεί μια 
κακοριςτικι δφναμθ, γιατί τα ςυμπεράςματα και τα δεδομζνα που ανακτικθκαν μζςω μιασ 
διαδικαςίασ μπορεί, κατ' επζκταςθ, να ελεγχκοφν και ίςωσ να επικυρωκοφν μζςω άλλων 
διαδικαςιϊν. Στθν πραγματικότθτα, παρζχοντασ μια τζτοιου είδουσ ςυγκλίνουςα μαρτυρία, 
τίκεται ςε λειτουργία ο πολφ ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ απόδειξθσ, ότι θ αποκάλυψθ που ζκανε 
κάποιοσ είναι πράγματι μια "αποκάλυψθ", και όχι απλϊσ ζνα καταςκεφαςμα τθσ μεκόδου που 
χρθςιμοποιικθκε για τθ ςυλλογι των αρχικϊν, γνιςιων δεδομζνων. Ζτςι, δεν υπάρχει "θ 
καλφτερθ μζκοδοσ" για τθ μελζτθ παιδιϊν και εφιβων: κάκε μία από τισ μεκόδουσ που λάβαμε 
υπόψθ ςυνειςζφερε ουςιαςτικά ςτθν κατανόθςι μασ όςον αφορά τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. 

Πλαίςιο 1-2. Μια διαπολιτιςμική ςφγκριςη των ρόλων των δφο φφλων.  

Μια από τισ μεγαλφτερεσ αξίεσ των διαπολιτιςμικϊν ςυγκρίςεων είναι το γεγονόσ ότι μποροφν να 
μασ πουν εάν ζνα εξελικτικό φαινόμενο είναι ι όχι παγκόςμιο. Σκεφτείτε τουσ ρόλουσ που 
παίηουν ςτθν κοινωνία μασ τα άτομα αρςενικοφ και κθλυκοφ γζνουσ. Στον πολιτιςμό μασ, ο ρόλοσ 
του αρςενικοφ, παραδοςιακά απαιτεί να ζχει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα όπωσ 
ανεξαρτθςία, ςιγουριά και κυριαρχία. Αντίκετα, τα κθλυκά κεωροφνται πιο ευάλωτα και 
ευαίςκθτα άτομα. Είναι αυτοφ του είδουσ οι ρόλοι - του κθλυκοφ και του αρςενικοφ - παγκόςμιοι; 
Κα μποροφςαν κάποιεσ βιολογικζσ διαφορζσ των φφλων να οδθγιςουν αναπόφευκτα ςε 
φυλετικζσ διαφορζσ ςτθ ςυμπεριφορά;  

Ρριν μερικά χρόνια, θ ανκρωπολόγοσ Margaret Mead (1935) ςυνζκρινε τουσ γεννθτικοφσ ρόλουσ 
που υιοκζτθςαν τα άτομα τριϊν φυλϊν τθσ Νζασ Γουϊνζασ, και οι παρατθριςεισ τθσ κακϊσ και τα 
ςυμπεράςματά τθσ ςίγουρα κεωρικθκαν προκλθτικά. Στθ φυλι Arapesh, και οι άντρεσ και οι 
γυναίκεσ διδάςκονταν να παίηουν ζναν ρόλο που κα κεωροφςαμε κθλυπρεπι: ιταν 
ςυνεργάςιμοι, μθ επικετικοί, και ευαίςκθτοι όςον αφορά τισ ανάγκεσ των άλλων. Αντίκετα, και οι 
άντρεσ και οι γυναίκεσ τθσ φυλισ Mundugumor ανακρζφονταν για να γίνουν εχκρικοί, επικετικοί 
και ςυναιςκθματικά μθ ανταποκρινόμενοι ςε άλλα άτομα - ζνα πρότυπο αρςενικισ 
ςυμπεριφοράσ ςφμφωνα με τα Δυτικά πρότυπα, και ςτερεότυπα. Τζλοσ, θ φυλι Tchambuli, είχε 
να επιδείξει ζνα αυτόχκονο μοντζλο που ιταν ακριβϊσ το αντίκετο του Δυτικοφ προτφπου: τα 
αρςενικά ιταν πακθτικά άτομα, ςυναιςκθματικά εξαρτϊμενα, και κοινωνικά ευαίςκθτα, ενϊ τα 
κθλυκά ιταν κυρίαρχα ανεξάρτθτα και επικετικά! 

Θ διαπολιτιςμικι ςφγκριςθ τθσ Margaret Mead προτείνει ότι το πολιτιςμικό επίπεδο και θ 
κουλτοφρα, μπορεί να ζχουν περιςςότερθ ςχζςθ και να επιδροφν ςτα πρότυπα ςυμπεριφοράσ 
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ανδρϊν και γυναικϊν, απ' ότι επιδροφν οι βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ των φφλων. Είναι λοιπόν 
εμφανζσ ότι χρειαηόμαςτε πάρα πολφ τισ διαπολιτιςμικζσ ςυγκρίςεισ όπωσ αυτι τθσ Margaret 
Mead. Χωρίσ αυτζσ, μποροφμε πάρα πολφ εφκολα να κάνουμε τθ λανκαςμζνθ υπόκεςθ πωσ 
οτιδιποτε αποτελεί αλικεια για τθν κοινωνία μασ, αποτελεί αλικεια για οποιοδιποτε άλλο 
μζροσ του κόςμου. Με τθ βοικεια τουσ μποροφμε να αρχίςουμε να καταλαβαίνουμε τθ 
ςυνειςφορά τθσ βιολογίασ και του περιβάλλοντοσ ςτθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ. 

ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Ρριν πολλά χρόνια, ο Sigmund Freud πρότεινε να οικοδομιςουν τα παιδιά μια ςτενι 
ςυναιςκθματικι ςχζςθ με μια μθτρικι φιγοφρα κατά το πρϊτο ι δεφτερο ζτοσ τθσ ηωισ τουσ, 
ειδάλλωσ κα παρζμεναν για πάντα ψυχρά και χωρίσ ςυναιςκθματικι ανταπόκριςθ ςτουσ άλλουσ 
ανκρϊπουσ. Υπάρχει ζνα πολφ απλό πείραμα που κάποιοσ κα μποροφςε να εφαρμόςει για να 
εξετάςει αυτι τθν υπόκεςθ : να βάλουν τυχαία μια ομάδα βρεφϊν ςε μια πειραματικι κατάςταςθ 
ςτθν οποία να είναι κλειδωμζνα ςε μια ςοφίτα και να λαμβάνουν μόνο τθν πιο βαςικι φροντίδα 
για τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ. Τα υπόλοιπα βρζφθ κα ανατρζφονταν ςτο φυςιολογικό 
περιβάλλον του ςπιτιοφ τουσ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

Αν ο Freud είχε δίκιο, κα ανακαλφπταμε ότι θ κοινωνικά απομονωμζνθ ομάδα κα παρζμενε 
εχκρικι ςτουσ ανκρϊπουσ και ανίκανθ να ςυνάψει ςτενζσ ςυναιςκθματικζσ ςχζςεισ για όςο εμείσ 
κα τθν παρατθροφςαμε. Αντίκετα, τα παιδιά που ανατράφθκαν ςτο ςπίτι κα παρουςίαηαν πιο 
φυςιολογικζσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. 

Τϊρα μπορεί να ςκεφτείτε: "Κεόσ φυλάξει! Μόνον οι βάρβαροι κα μποροφςαν να προτείνουν ζνα 
παρόμοιο πείραμα!" Αυτό το παράδειγμα είναι ομολογουμζνωσ ακραίο αλλά με τθν πρόκεςθ να 
τονίςει το κζμα: ζνασ ερευνθτισ ποτζ δεν δικαιολογείται να εκκζτει παιδιά ςε οποιαδιποτε 
κατάςταςθ ι πειραματικι διαδικαςία που πικανϊσ να τα βλάψει. Στθν περίπτωςθ του δικοφ μασ 
υποκετικοφ πειράματοσ ζχουμε κάκε λόγο να πιςτεφουμε ότι θ κοινωνικι απομόνωςθ κα ζχει 
επιβλαβείσ και πικανϊσ ακόμθ και πακολογικζσ ςυνζπειεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα. 
Ζτςι το πρόγραμμα αντιπροςωπεφει μια καταφανι βεβιλωςθ τθσ θκικισ, και κα ιταν απίκανο 
οποιοςδιποτε εξελικτικόσ ερευνθτισ να διανοθκεί μια τζτοια πορεία δράςθσ (εκτόσ φυςικά από 
το να τονίςει τθν θκικι κατευκυντιρια γραμμι ςτθν ζρευνα με τα παιδιά). 

Τα κζματα θκικισ που αντιμετωπίηονται ςτισ περιςςότερεσ ζρευνεσ είναι πολφ πιο λεπτά. Να 
οριςμζνα από τα διλιμματα που οι εξελικτικοί ψυχολόγοι μπορεί να χρειαςτεί να επιλφςουν κατά 
τθν διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ ωσ ερευνθτζσ: 

 Είναι ςωςτό να εκκζτουμε παιδιά ςε καταςτάςεισ που ςχεδόν εγγυϊνται ότι κα 
παραβιάςουν κάποιεσ απαγορεφςεισ ι κα ςυμπεριφερκοφν κατά κάποιον άλλο τρόπο 
κοινωνικϊσ ανεπικφμθτο; 

 Μπορϊ να ρωτιςω παιδιά ι ενιλικεσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ που οι γονείσ τουσ τα 
τιμωροφςαν, ι αυτό το είδοσ των ερωτιςεων είναι ειςβολι ςτθν ιδιωτικι ηωι τθσ 
οικογζνειασ; 

 Είμαι άραγε δικαιολογθμζνοσ να παραπλανιςω τα παιδιά ι να τουσ παρζχω λάκοσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ςκοπό τθσ μελζτθσ μου ι λζγοντάσ τουσ κάτι ψευδζσ για τον 
εαυτό τουσ; (Για παράδειγμα, "Τα πιγεσ άςχθμα ς' αυτι τθ δοκιμαςία"); 

 Μπορϊ να παρατθρϊ αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον χωρίσ να τουσ 
πω ότι είναι υποκείμενα μιασ επιςτθμονικισ ζρευνασ; 
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 Είναι αποδεκτό να λζμε ςτα παιδιά, ότι οι ςυμμακθτζσ τουσ κεωροφν μια φανερά 
λανκαςμζνθ απάντθςθ ωσ "ςωςτι", για να δοφμε αν οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμφωνιςουν με 
τθν γνϊμθ των φίλων τουσ; 

 Δικαιολογοφμαι να χρθςιμοποιιςω λεκτικι τιμωρία (αποδοκιμαςία) ςαν μζροσ τθσ 
ερευνθτικισ μου διαδικαςίασ; 

Ρριν διαβάςετε παρακάτω, ίςωσ κα επικυμοφςατε να ςκεφτείτε αυτά τα κζματα και να 
ςχθματίςετε τισ δικζσ ςασ απόψεισ. Τότε διαβάςτε τον πίνακα 1-4 και επανακεωριςτε τισ απόψεισ 
ςασ. 

Για να προςτατζψουν τα παιδιά που παίρνουν μζροσ ςε ψυχολογικζσ ζρευνεσ και για να 
διευκρινίςουν τισ ευκφνεσ των ερευνθτϊν που δουλεφουν με παιδιά, ο Αμερικανικόσ Σφνδεςμοσ 
Ψυχολογίασ (1982) και θ Εταιρεία για τθν Ζρευνα ςτθν Ραιδικι Εξζλιξθ (1990), ζχουν υιοκετιςει 
τισ ακόλουκεσ θκικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ. 

Προςταςία από κακζσ επιπτϊςεισ* 

Ο ερευνθτισ δεν ζχει δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει τρόπουσ ζρευνασ που κα μποροφςαν να 
βλάψουν το παιδί ςωματικά ι ψυχολογικά. Θ ψυχολογικι βλάβθ, ςίγουρα, είναι δφςκολο να 
προςδιοριςτεί. Ραρ' όλα αυτά, ο οριςμόσ τθσ παραμζνει ςτθν ευκφνθ του ερευνθτι. Πταν ο 
ερευνθτισ αμφιβάλλει για τα πικανά επιβλαβι αποτελζςματα των ερευνθτικϊν διαδικαςιϊν, 
ηθτάει τθ ςυμβουλι των άλλων. Πταν θ βλάβθ δείχνει πικανι, ο ερευνθτισ υποχρεϊνεται να βρει 
άλλα μζςα για να αποκτιςει τισ πλθροφορίεσ ι να εγκαταλείψει τθν ζρευνα.   

υγκατάθεςη μετά από πληροφόρηςη. 

Θ ςυγκατάκεςθ και των γονζων και άλλων οι οποίοι δρουν για λογαριαςμό του παιδιοφ - 
δάςκαλοι, επικεωρθτζσ των ιδρυμάτων - κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί, κατά προτίμθςθ γραπτϊσ. Θ 
ςυγκατάκεςθ απαιτεί, οι γονείσ και οι άλλοι υπεφκυνοι ενιλικεσ να ενθμερωκοφν για όλα τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ζρευνασ που μποροφν να επθρεάςουν τθν προκυμία τουσ να επιτρζψουν ςτο 
παιδί να πάρει μζροσ. Εξ' άλλου, ομοςπονδιακζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτισ Θνωμζνεσ 
Ρολιτείεσ κακορίηουν ότι όλα τα παιδιά ςτθν θλικία των 7 χρόνων και μεγαλφτερα ζχουν το 
δικαίωμα να λάβουν εξθγιςεισ, ςε κατανοθτι γλϊςςα, για όλα τα μζρθ τθσ ζρευνασ που μπορεί 
να επθρεάςουν τθν προκυμία τουσ να ςυμμετάςχουν. Τα παιδιά που ςυμμετζχουν (και οι 
ενιλικεσ που είναι υπεφκυνοι γι' αυτά) πάντα ζχουν το δικαίωμα να διακόψουν τθν ζρευνα ς' 
οποιονδιποτε χρόνο.  

Εμπιςτευτικότητα 

Οι ερευνθτζσ πρζπει να κρατιςουν εμπιςτευτικζσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν από 
όςουσ ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα. Τα παιδιά ζχουν το δικαίωμα να αποκρφψουν τθν ταυτότθτά 
τουσ από όλα τα ςυγκεντρωκζντα και αναφερκζντα ςτοιχεία, είτε γραπτϊσ είτε ανεπίςθμα. 
(Εξαίρεςθ: Κάποια κράτθ ζχουν νόμουσ που απαγορεφουν ςτον ερευνθτι να κρατιςει μυςτικά τα 
ονόματα παιδιϊν που είναι πικανά κφματα κακοποίθςθσ.)  

Παραπλάνηςη / Πληροφόρηςη / Γνϊςη των αποτελεςμάτων 

Αν και τα παιδιά ζχουν το δικαίωμα να ξζρουν τουσ ςκοποφσ μιασ μελζτθσ εξ' αρχισ, ζνα 
ςυγκεκριμζνο κζμα μπορεί να απαιτεί τθν απόκρυψθ ςτοιχείων ι και παραπλάνθςθ. 
Οποτεδιποτε απόκρυψθ ι παραπλάνθςθ κακίςταται αναγκαία ςτθν διεκπεραίωςθ τθσ ζρευνασ, ο 
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ερευνθτισ πρζπει να πείςει μια επιτροπι ςυναδζλφων για το ςωςτό τθσ κρίςθσ του. Αν 
χρθςιμοποιείται παραπλάνθςθ ι απόκρυψθ, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφορθκοφν - δθλ. 
να τουσ πουν ςε μια γλϊςςα κατανοθτι - τον αλθκινό ςκοπό τθσ μελζτθσ και γιατί ιταν 
απαραίτθτο να παραπλανθκοφν. Τα παιδιά επίςθσ ζχουν το δικαίωμα να ενθμερωκοφν ςε 
κατανοθτι γλϊςςα για τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτθν οποία πιραν μζροσ.    

(Ο Ross Thompson (1990) δθμοςίευςε ζνα εξαιρετικό δοκίμιο γι' αυτό το κζμα -που κα το 
ςυνιςτοφςα ςε οποιονδιποτε αςχολείται (ι ςχεδιάηει να αςχολθκεί) με ζρευνα με παιδιά.) 

Ζχει αλλάξει καμία από τισ απόψεισ ςασ; Δεν κα ιταν φοβερά εκπλθκτικό εάν δεν είχε αλλάξει; 
Ππωσ βλζπετε, οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςτον πίνακα 1-4 είναι πολφ γενικζσ. Δεν επιτρζπουν 
οφτε απαγορεφουν ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ ι πρακτικζσ, όπωσ αυτζσ που περιγράφθκαν ςτα 
διλιμματα. Θ ευκφνθ του να χειρίηεςαι τα παιδιά δίκαια και να τα προςτατεφεισ από το κακό 
πζφτει κακαρά ςτουσ ϊμουσ του ερευνθτι. 

Τότε πωσ οι ερευνθτζσ αποφαςίηουν αν κα χρθςιμοποιιςουν μια διαδικαςία, που μπορεί κάποιοσ 
να κεωριςει αμφιςβθτιςιμθ ωσ προσ τθν θκικι πλευρά; Γενικά ηυγίηουν τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα τθσ ζρευνασ υπολογίηοντασ προςεκτικά τα πικανά κζρδθ (ςτθν ανκρωπότθτα ι 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ) και ςυγκρίνοντάσ τα με τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που οι 
ςυμμετζχοντεσ μπορεί να αντιμετωπίςουν. Εάν τα ενδεχόμενα κζρδθ υπερτεροφν κατά πολφ των 
ενδεχόμενων κινδφνων, και εάν δεν υπάρχουν άλλεσ λιγότερο επικίνδυνεσ διαδικαςίεσ που κα 
μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν και να αποδϊςουν τα ίδια κζρδθ, ο ερευνθτισ γενικϊσ κα 
προχωριςει. Πμωσ υπάρχουν αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ για τουσ πολφ ζνκερμουσ ερευνθτζσ που 
υποτιμοφν τθν επικινδυνότθτα των διαδικαςιϊν τουσ. 

Στισ ΘΡΑ για παράδειγμα, πανεπιςτιμια, ερευνθτικά ιδρφματα και κυβερνθτικοί φορείσ που 
χρθματοδοτοφν μελζτεσ με παιδιά, ζχουν δθμιουργιςει επιτροπζσ επικεϊρθςθσ "ανκρϊπινων 
υποκειμζνων", για να προμθκεφουν δεφτερθ (και κάποτε και τρίτθ) γνϊμθ για τα θκικά ςτάνταρ 
και τα μελιματα όλων των προτεινόμενων ερευνϊν. Θ λειτουργία αυτϊν των επιτροπϊν 
επικεϊρθςθσ είναι να λάβουν εκ νζου υπ' όψιν τουσ τα πικανά ρίςκα και κζρδθ τθσ 
προτεινόμενθσ ζρευνασ και, το πιο ςθμαντικό, να διαςφαλίςουν ότι παίρνονται όλεσ οι 
απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για τθν προςταςία τθσ θρεμίασ και τθν διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ 
εκείνων που πικανϊσ να επιλζξουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 

Αν και είναι δικαίωμα και προνόμιό ςασ να διαφωνιςετε, οποιοδιποτε από τα προαναφερκζντα 
διλιμματα μπορεί να επιλυκεί με τρόπουσ που επιτρζπουν ς' ζναν ερευνθτι να χρθςιμοποιιςει 
τισ αναφερκείςεσ διαδικαςίεσ και πάλι να παραμείνει μζςα ςτισ τρζχουςεσ κατευκυντιριεσ θκικζσ 
γραμμζσ. Για παράδειγμα, γενικϊσ κεωρείται επιτρεπτό να παρατθρείσ μικρά παιδιά ςε φυςικό 
περιβάλλον (ςτο ςπίτι ι ςτο ςχολείο φζρ' ειπείν) χωρίσ να τα πλθροφοριςεισ ότι βρίςκονται υπο 
παρατιρθςθ αν ο ερευνθτισ ζχει προθγουμζνωσ αποκτιςει τθν ςυγκατάκεςθ για πλθροφόρθςθ, 
των ενιλικων υπευκφνων για τθν φροντίδα και τθν αςφάλεια των παιδιϊν ς' αυτό το περιβάλλον. 
Κεωρείται επίςθσ επιτρεπτό να κάνεισ ςτα παιδιά προςωπικζσ ερωτιςεισ για τον εαυτό τουσ ι τισ 
ηωζσ των οικογενειϊν τουσ, αρκεί ο ερευνθτισ να ζχει διαςφαλίςει ότι ο κίνδυνοσ επζμβαςθσ 
ςτθν ιδιωτικι τουσ ηωι ζχει μειωκεί ςτο ελάχιςτο όπωσ 1) διαβεβαιϊνοντασ αυτοφσ τουσ νεαροφσ 
ότι οι απαντιςεισ τουσ κα παραμείνουν ανϊνυμεσ, 2) κάνοντάσ τουσ να καταλάβουν ότι δεν είναι 
υποχρεωμζνοι ν' απαντιςουν ςε ερωτιςεισ που δε κζλουν, και 3) εξθγϊντασ τουσ ότι μποροφν να 
πεταχτοφν και να καταςτραφοφν αμζςωσ τα ςτοιχεία που τουσ αφοροφν αν νοιϊςουν άςχθμα γι' 
αυτά που είπαν ι ζκαναν. 
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Φυςικά, θ τελικι ζγκριςθ για τισ διαδικαςίεσ που κ' ακολουκιςει ζνασ ερευνθτισ, από μία 
επιτροπι επικεϊρθςθσ δεν απαλλάςςει τουσ ερευνθτζσ από τθν ανάγκθ να επανεκτιμιςουν τα 
κζρδθ και το τίμθμα των προγραμμάτων τουσ, ακόμα κι όταν θ ζρευνα βρίςκεται εν εξελίξει. Ασ 
υποκζςουμε για παράδειγμα, ότι ζνασ ερευνθτισ που μελετάει τθν παιδικι επικετικότθτα ςε ζνα 
περιβάλλον παιδικισ χαράσ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι τα υποκείμενά του 1) είχαν 
αντιλθφκεί τθν δικι του επικζντρωςθ ςτθν επικετικι ςυμπεριφορά και 2) είχαν αρχίςει να 
χτυπάνε το ζνα το άλλο για να τραβιξουν τθν προςοχι του. Σ' αυτό το ςθμείο οι κίνδυνοι για τουσ 
εμπλεκόμενουσ κα είχαν αυξθκεί πολφ περιςςότερο από τουσ αρχικοφσ υπολογιςμοφσ του 
ερευνθτι και κα ιταν θκικά δεςμευμζνοσ (κατά τθ γνϊμθ μου) να ςταματιςει τθν ζρευνα 
αμζςωσ.  

Σε τελικι ανάλυςθ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οι επιτροπζσ επικεϊρθςθσ δεν εγγυϊνται ότι οι 
μετζχοντεσ ςτθν ζρευνα κα αντιμετωπιςκοφν υπεφκυνα. Μόνο οι ερευνθτζσ μποροφν να το 
κάνουν αυτό με το να επανεκτιμοφν ςυνεχϊσ τισ ςυνζπειεσ των ενεργειϊν τουσ και με το να 
τροποποιοφν ι να εγκαταλείπουν οποιαδιποτε διαδικαςία μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν 
ομαλότθτα και τθν ακεραιότθτα εκείνων που προκυμοποιικθκαν να ςυμμετζχουν. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Θ Εξελικτικι Ψυχολογία είναι θ ευρφτερθ από αρκετζσ επιςτιμεσ που κζλουν να εξθγιςουν τθν 
εξζλιξθ - δθλ. τισ ςυςτθματικζσ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο άτομο ανάμεςα ςτθ ςφλλθψθ και το 
κάνατο. Οι εξελικτικοί αςχολοφνται ιδιαίτερα με το να περιγράφουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ 
φυςικι ανάπτυξθ, πνευματικζσ ικανότθτεσ, ςυναιςκθματικι ζκφραςθ και κοινωνικι 
ςυμπεριφορά, με το να εξθγοφν γιατί προκφπτουν αυτζσ οι αλλαγζσ, και να παρεμβαίνουν ςτθν 
οπτικοποίθςθ μιασ τζτοιασ εξζλιξθσ όταν κακίςταται δυνατόν. Αν και κα επικεντρωκοφμε κυρίωσ 
ςτισ εξελίξεισ τθσ παιδικισ και τθσ εφθβικισ θλικίασ ς' αυτό το βιβλίο, είναι ςθμαντικό ν' 
αναγνωρίςουμε ότι θ ανκρϊπινθ εξζλιξθ ςυνεχίηεται κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ και είναι 
ολοκλθρωτικι - εννοϊντασ ότι οι αλλαγζσ ςε μια πλευρά τθσ εξζλιξθσ ςυχνά ζχουν επιπτϊςεισ ςε 
άλλεσ φαινομενικά άςχετεσ πλευρζσ. 

Τα παιδιά που ζηθςαν ςτα χρόνια του Μεςαίωνα (και νωρίτερα) αντιμετωπίηονταν ςυχνά κάπωσ 
ςκλθρά από τουσ μεγαλφτερουσ και είχαν λίγα από τα δικαιϊματα, τα προνόμια και τθν 
προςταςία των ςθμερινϊν νζων. Οι απόψεισ ςθμαντικϊν κοινωνικϊν φιλοςόφων του 17ου & 
18ου αιϊνα ςυνειςζφεραν ςτθ δθμιουργία μιασ πιο ανκρωπιςτικισ αντιμετϊπιςθσ για τα παιδιά 
και τθν ανατροφι τουσ. Από τότε, πολφ ςφντομα οι άνκρωποι άρχιςαν να παρατθροφν τουσ γιουσ 
και τισ κόρεσ τουσ και ν' αναφζρουν τισ παρατθριςεισ τουσ ςε παιδικζσ βιογραφίεσ. Θ 
επιςτθμονικι μελζτθ των παιδιϊν δε φάνθκε παρά όταν το 1900 ο G. Stanley Hall ςτισ Θνωμζνεσ 
Ρολιτείεσ και ο Sigmund Freud ςτθν Ευρϊπθ, άρχιςαν να ςυλλζγουν ςτοιχεία και να 
διαμορφϊνουν κεωρίεσ για τθν ανκρϊπινθ ανάπτυξθ και εξζλιξθ. Σφντομα άλλοι ερευνθτζσ 
διεξιγαγαν ζρευνεσ για να αξιολογιςουν και να επεκτείνουν αυτζσ τισ κεωρίεσ και θ μελζτθ τθσ 
εξελικτικισ ψυχολογίασ άρχιςε να ευδοκιμεί. 

Θ εξελικτικι ψυχολογία ςιμερα είναι μια πραγματικά αντικειμενικι επιςτιμθ. Ζφυγαν 
ανεπιςτρεπτί οι καιροί που οι αξίεσ μιασ κεωρίασ εξαρτιόνταν Από το κοινωνικό ι ακαδθμαϊκό 
κφροσ εκείνου που τθ διατφπωνε. Σιμερα ζνασ εξελικτικόσ αποφαςίηει για τθν επάρκεια μιασ 
κεωρίασ κάνοντασ υποκζςεισ και διεξάγοντασ ζρευνεσ, για να δει αν θ κεωρία μπορεί να 
προβλζψει και να εξθγιςει τισ νζεσ παρατθριςεισ που ζχει κάνει. Δεν υπάρχει χϊροσ για 
υποκειμενικζσ προκαταλιψεισ ςτθν αξιολόγθςθ ιδεϊν. Οι κεωρίεσ για τθν ανκρϊπινθ εξζλιξθ 
είναι μόνο τόςο καλζσ όςο θ ικανότθτά τουσ να "λογοδοτοφν" για τισ ςθμαντικζσ πλευρζσ τθσ 
παιδικισ ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ. 
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Για να ζχει νόθμα θ ζρευνα, τα ςτοιχεία που ςυλλζγουν οι ερευνθτζσ πρζπει να είναι αξιόπιςτα 
και ζγκυρα. Μια ζρευνα είναι αξιόπιςτθ αν παράγει αποτελζςματα που ζχουν ςυνοχι και είναι 
επαλθκεφςιμα. Θ μζκοδοσ είναι ζγκυρθ εφόςον μετρά ακριβϊσ ό,τι ιςχυρίηεται πωσ μετρά. Οι πιο 
κοινζσ μζκοδοι ςυλλογισ ςτοιχείων ςτθν εξζλιξθ των παιδιϊν και των εφιβων ςυμπεριλαμβάνουν 
μετριςεισ βάςει προςωπικϊν αναφορϊν όπωσ ςυνεντεφξεισ, ερωτθματολόγια, μελζτθ 
ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων και κλινικζσ διαδικαςίεσ και άμεςεσ παρατθριςεισ ςυμπεριφορϊν 
που γίνονται είτε ςε φυςικό περιβάλλον ι ςε επιςτθμονικά καταςκευαςμζνο περιβάλλον. 

Δφο γενικά ςχζδια ζρευνασ - ςυςχζτιςθσ και πειραματιςμοφ - επιτρζπουν ςτουσ ερευνθτζσ να 
αναγνωρίςουν τισ ςχζςεισ μεταξφ ειδϊν που τουσ ενδιαφζρουν. Αν και οι ςυςχετιςτικζσ μελζτεσ 
υπολογίηουν τθ δφναμθ και τθν κατεφκυνςθ των ςυςχετιςμϊν μεταξφ των ειδϊν, δεν μποροφν να 
ςυγκεκριμενοποιιςουν αν οι ποικιλίεσ ζχουν αιτιατι ςχζςθ. Το πειραματικό ςχζδιο ωςτόςο, 
ςτρζφεται ςε ςχζςεισ αιτίασ-αποτελζςματοσ. Ο πειραματιςτισ χειρίηεται ζνα ι περιςςότερα 
υποκείμενα Από τα διάφορα υποκείμενα, ελζγχει όλα τα άλλα - άςχετα με το δικό του - 
υποκείμενα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν απόδοςθ των ςυμμετεχόντων και ζπειτα 
παρατθρεί τα αποτελζςματα των χειριςμϊν ςε ζνα ι περιςςότερα εξαρτϊμενα υποκείμενα. Τα 
πειράματα μποροφν να εκτελεςτοφν ςε περιβάλλον εργαςτθρίου ι, εναλλακτικά, ςε φυςικό, 
οφτωσ ϊςτε να αυξθκεί θ γενικότθτα των αποτελεςμάτων. Το αντίκτυπο πραγματικϊν γεγονότων 
που οι ερευνθτζσ δεν μποροφν να χειριςτοφν ι να ελζγξουν μπορεί να μελετθκεί ςε φυςικά 
πειράματα. Ωςτόςο, θ ζλλειψθ ελζγχου των φυςικϊν γεγονότων εμποδίηει τον πειραματιςτι που 
τα εφαρμόηει, να βγάλει οριςτικά ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν αιτία και το αποτζλεςμα. 

Τα διατμθματικά, μακροερευνθτικά και διαδοχικά ςχζδια εφαρμόηονται για να διακρίνουν 
εξελικτικζσ αλλαγζσ. Το διατμθματικό ςχζδιο αξιολογεί εξελικτικά ρεφματα, μελετϊντασ 
μετζχοντεσ διαφορετικισ θλικίασ ςτο ίδιο χρονικό ςθμείο. Είναι μία ςκόπιμθ μζκοδοσ αλλά 
περιοριςτικι επειδι παρατθρεί κάκε μετζχοντα μία φορά και δεν μπορεί να μασ πει πωσ 
εξελίςςονται τα άτομα. Το μακροερευνθτικό ςχζδιο διακρίνει τθν εξελικτικι αλλαγι με το να 
εξετάηει επανειλθμμζνα τουσ ίδιουσ μετζχοντεσ κακϊσ μεγαλϊνουν. Αν και μασ προμθκεφει με 
πλθροφορίεσ για τθν ατομικι εξζλιξθ, το μακροερευνθτικό ςχζδιο είναι δαπανθρό, χρονοβόρο και 
υπόκειται ςε προβλιματα όπωσ οι αλλαγζσ των διαςταυρωμζνων γενεϊν ςτα περιβάλλοντα και θ 
απϊλεια ςυμμετεχόντων (ζχοντασ ςαν αποτζλεςμα προκατειλθμμζνα δείγματα ατόμων). Το 
διαδοχικό ςχζδιο, ζνασ ςυνδυαςμόσ των διατμθματικϊν και μακροερευνθτικϊν προςεγγίςεων, 
προςφζρει ςτον ερευνθτι τα καλφτερα ςτοιχεία και των δφο ςτρατθγικϊν. 

Οι μελζτεσ των διαςταυρωμζνων πολιτιςτικϊν επιπζδων, ςτισ οποίεσ οι μετζχοντεσ Από 
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και υποκουλτοφρεσ ςυγκρίνονται Από μία ι περιςςότερεσ πλευρζσ τθσ 
ανάπτυξθσ, γίνονται ολοζνα και πιο ςθμαντικζσ. Μόνο ςυγκρίνοντασ ανκρϊπουσ Από πολλζσ 
κουλτοφρεσ μποροφμε να αναγνωρίςουμε παγκόςμια μοτίβα ανάπτυξθσ και τθν ίδια ςτιγμι να 
αποδείξουμε ότι και άλλεσ πλευρζσ τθσ ανάπτυξθσ είναι εξαιρετικά επθρεαςμζνεσ Από το 
κοινωνικό πλαίςιο ςτο οποίο και προκφπτουν. 

Ζρευνα που διεξιχκθ με παιδιά δθμιουργεί κάποια μοναδικά θκικά ηθτιματα που πρζπει να 
λθφκοφν υπ' όψιν. Ανεξάρτθτα Από το πόςο ςθμαντικι είναι θ γνϊςθ που μπορεί να κερδθκεί, ο 
ερευνθτισ δεν μπορεί ποτζ να δικαιολογθκεί αν βλάπτει τα παιδιά. Ρρζπει να λθφκοφν μζτρα 
ϊςτε να αποκτθκεί θ ςυγκατάκεςθ των παιδιϊν (και των γονζων), να κρατθκοφν μυςτικζσ οι 
πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν Από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα και να εξθγθκεί προςεκτικά 
οποιαδιποτε παραπλάνθςθ ζγινε διότι κρίκθκε απαραίτθτθ για τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων. Θ 
γνϊςθ που αποκτικθκε Από τθν ζρευνα με παιδιά πρζπει να ωφελεί όλουσ μασ, αλλά είναι 
ευκφνθ των ερευνθτϊν να εγγυθκοφν ότι θ γνϊςθ αυτι δεν αποκτικθκε εισ βάροσ των παιδιϊν 
που τόςο γενναιόδωρα τθν προμικευςαν. 


