
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



Η Ψυχολογία αναλφει: 

 τισ λειτουργίεσ τθσ νόθςθσ και 

 τθ ςυμπεριφορά των ατόμων

κακϊσ αυτά βρίςκονται απζναντι ςε προβλιματα 
τα οποία δε λφνονται άμεςα από τουσ κεςμοφσ 
(οικογζνεια, εκπαίδευςθ, δικαιοςφνθ, εργαςία, κτλ.) 
και οι ςυμπεριφορζσ τουσ δεν μποροφν να 
εξθγθκοφν μόνο με βάςθ τουσ κοινωνικοφσ, τουσ 
πολιτικοφσ ι τουσ οικονομικοφσ κεςμοφσ.

Ψυχολογία: «ψυχι» και «λόγοσ» 



 Η Ψυχολογία, μελετϊντασ τθ νόθςθ και τθ 
ςυμπεριφορά των ατόμων, ςυμπλθρϊνει τθν 
εξζταςθ ενόσ βαςικοφ αντικειμζνου των 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, τθν ανκρϊπινθ πράξθ.



 Ιςτορικά, θ Ψυχολογία ανικε ςτθ Φιλοςοφία 
αποτελϊντασ κλάδο τθσ. 

 Η Ψυχολογία ξεκίνθςε να αποτελεί ξεχωριςτι 
επιςτιμθ κατά τον 19ο αιϊνα, όταν άρχιςαν να 
ειςάγονται ςτθν ψυχολογικι ζρευνα θ 
ςυςτθματικι παρατιρθςθ και το πείραμα.



Το πείραμα εφαρμόςτθκε και ςε ηϊα και ςε 
ανκρϊπουσ, ξεςθκϊνοντασ πολλζσ αντιρριςεισ. 

 Ο άνκρωποσ, 
δεν μπορεί να εξομοιωκεί με κάκε ηϊντα οργανιςμό, 
δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν πράγμα,
δεν μπορεί να μελετθκεί πλιρωσ θ ςυμπεριφορά του 
ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου. 

 Αυτό δείχνει τθν ιδιαιτερότθτα του κλάδου τθσ 
Ψυχολογίασ ςε ςχζςθ με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και 
υποδθλϊνει τισ μεκοδολογικζσ του δυςκολίεσ.



Η Ψυχολογία είναι ζνασ πολφπλευροσ γνωςτικόσ 
κλάδοσ και κζτει ζνα μεγάλο ςφνολο ερωτθμάτων 
που αφοροφν ηθτιματα όπωσ:

 θ νοθμοςφνθ

 θ μάκθςθ

 οι ςυγκινθςιακζσ αντιδράςεισ 

 θ δομι του ψυχιςμοφ

 θ ςχζςθ με τον εαυτό 

 θ ςχζςθ με τουσ άλλουσ



Η Ψυχολογία διαιρείται ςε πολλοφσ κλάδουσ:

 Πειραματικι Ψυχολογία

 Εξελικτικι Ψυχολογία

 Κλινικι Ψυχολογία

 Κοινωνικι Ψυχολογία, κ.ά. 

Στθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ των ψυχολογικϊν 
φαινομζνων, υπάρχουν διαφορετικζσ τάςεισ.



 Γερμανόσ ψυχολόγοσ, 
φυςιολόγοσ και φιλόςοφοσ. 

 Κδρυςε το πρϊτο, παγκοςμίωσ, 
Εργαςτιριο Ψυχολογίασ ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Λειψίασ, ςτο 
οποίο και δίδαξε για 47 χρόνια 
ςε κατάμεςτα αμφικζατρα. 

 Εφάρμοςε πειραματικζσ 
μεκόδουσ και ςυνζβαλε ςτθν 
αυτονόμθςθ τθσ Ψυχολογίασ 
από τθ Φιλοςοφία.

Βιλελμ Βουντ (Wilhelm Wundt, 1832-1920) 
Ενδοςκόπθςθ και Πειραματικι Ψυχολογία



 Στθ δεκαετία του 1860 , ο Βίλχελμ Βουντ, 
προςπακεί να μελετιςει τθ λειτουργία τθσ 
ςυνείδθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ πειραματικζσ 
αποδείξεισ για τθ γνϊςθ των λειτουργιϊν τθσ.

 Για το ςκοπό αυτό αξιοποιεί μια μζκοδο γνωςτι 
ιδθ από τθ ςωκρατικι διδαςκαλία, τθν 
ενδοςκόπθςθ.

Πατζρασ τθσ Πειραματικισ Ψυχολογίασ

* ενδοςκόπθςθ: θ ικανότθτα του ανκρϊπου να ςυλλογίηεται ςχετικά με αυτά 
που ςκζφτεται και νιϊκει.



 Ο Βουντ, που κεωρείται ο πατζρασ τθσ 
πειραματικισ ψυχολογίασ, ζκανε τα πρϊτα δειλά 
βιματα χρθςιμοποιϊντασ τθν αρχαία τεχνικι τθσ 
ενδοςκόπθςθσ, εκπαιδεφοντασ τουσ μακθτζσ του 
να παρατθροφν τισ ςυνειδθτζσ αντιδράςεισ τουσ 
ςε εξωτερικά ερεκίςματα.



 Η ζρευνα του Βουντ τόνιςε τθ ςθμαςία που ζχει θ 
κατανόθςθ τθσ «φαινομενικισ ςυνείδθςθσ», 
δθλαδι των υποκειμενικϊν εμπειριϊν που ζχουμε 
για τον κόςμο γφρω μασ (π.χ το πόςο κόκκινο είναι 
ζνα αντικείμενο ι πόςο γλυκιά είναι θ ηάχαρθ).

 Κακικον του ψυχολόγου είναι να ανακαλφψει τθ 
φφςθ των ςτοιχειωδϊν ςυνειδθτϊν εμπειριϊν και 
τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.



 Στο περίφθμο εργαςτιριο του, το οποίο 
επιςκζπτονταν ςπουδαςτζσ και μελετθτζσ από όλο 
τον κόςμο, εφάρμοηε πειράματα για τθ μελζτθ 
των αιςκιςεων, τθσ αντίλθψθσ, των αντιδράςεων
απζναντι ςε ποικίλα ερεκίςματα, του ςυνειρμοφ, 
κ.λ.π. 

 Ο παρατθροφμενοσ, ςυνικωσ εκπαιδευμζνοσ και 
εξαςκθμζνοσ, ςυμμετείχε ςτο πείραμα 
παρατθρϊντασ ο ίδιοσ τον εαυτό του και 
προςπακοφςε να διατυπϊςει με ακρίβεια τισ 
αντιδράςεισ του.



Στο βιβλίο του "Ειςαγωγι ςτθν ψυχανάλυςθ", ο Φρόϊντ
περιγράφει το λεγόμενο "πείραμα του ςυνειρμοφ", που 
επινόθςε ο Βουντ: Λεσ μια λζξθ ( ι ζναν αρικμό) ςτθν 
τφχθ, όποια ςου ζρκει ςτο μυαλό εκείνθ τθ ςτιγμι και 
ςθμειϊνεισ τισ ςκζψεισ ςου. Ύςτερα ερμθνεφεισ τισ 
αςφνδετεσ ςκζψεισ ςου, όπωσ ερμθνεφεισ ζνα όνειρο.

Η προςπάκεια του Βουντ κεωρείται πολφ ςθμαντικι για 
τθ κεμελίωςθ τθσ Πειραματικισ Ψυχολογίασ και τθν 
αυτονόμθςθ τθσ Ψυχολογίασ ωσ επιςτθμονικοφ κλάδου 
από τθ Φιλοςοφία.



 Η ςυνείδθςθ είναι κάτι που όλοι πιςτεφουμε ότι 
διακζτουμε, αλλά ο οριςμόσ τθσ αποτελεί εδϊ και πολλά 
χρόνια πρόκλθςθ για τουσ φιλοςόφουσ.

 Οι επιςτιμονεσ προςπακοφν να λφςουν το πρόβλθμα με 
τθ χριςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν – από μετριςεισ τθσ 
εγκεφαλικισ δραςτθριότθτασ ζωσ διαλογιςμό. Αλλά πόςο 
κοντά είμαςτε ςτο να κατανοιςουμε τι πραγματικά είναι;

 ο πρϊτοσ οριςμόσ τθσ ςυνείδθςθσ από τον Άγγλο 
φιλόςοφο Τηον Λοκ, ο οποίοσ ιςχυρίςτθκε ότι ςυνείδθςθ 
είναι «θ αντίλθψθ του ανκρϊπου ςχετικά με αυτό που 
περνά από το μυαλό του».

Συνείδθςθ είναι θ νοθτικι δυνατότθτα ενόσ οργανιςμοφ θ οποία του επιτρζπει, 
ςε προζκταςθ των αιςκιςεϊν του, να γνωρίηει και να κατανοεί τον εαυτό του, το 
περιβάλλον του, τα ςυμβαίνοντα γφρω του και μζςα του και να ζχει το δυνατόν 
τθν αίςκθςθ τθσ «κζςθσ» και τθσ ςθμαςίασ του ςτον κόςμο κακϊσ και του 
αντίκτυπου των πράξεϊν του.



Ο Wilhelm Wundt, ο κακιςτόσ ςτθν εικόνα, με ςυνεργάτεσ του ςτο 
εργαςτιριό του. 



Τηων Γουότςον (J. Watson, 1878-1958) 
Η μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ

 Αμερικανόσ ψυχολόγοσ, ο 
οποίοσ ίδρυςε τθ ςχολι του 
ςυμπεριφοριςμοφ. Το 1908 
εκλζγεται κακθγθτισ ςτο 
Πανεπιςτιμιο Τηωνσ Χόπκινσ. 
Μζςω τθσ ςυμπεριφορικισ του 
προςζγγιςθσ, ο Γουάτςον
διεξιγαγε ζρευνα πάνω ςτθ 
ςυμπεριφορά των ηϊων, τθν 
ανατροφι των παιδιϊν και τθ 
διαφιμιςθ.



 Ζνα βαςικό ρεφμα, διαδεδομζνο και ςιμερα, είναι ο 
ςυμπεριφοριςμόσ (behaviorism).

 Στθ διατφπωςθ των αρχϊν και ςτθ διάδοςθ του 
ςυνζβαλε ο Γουότςον, τθν πρϊτθ δεκαετία του 20οφ 
αιϊνα.

 Ο Γουότςον πειραματίηεται κατεξοχιν ςτθν 
ψυχολογία των ηϊων, των οποίων το περιβάλλον και 
οι αντιδράςεισ είναι απλοφςτερεσ και μποροφν να 
μετρθκοφν καλφτερα. 

 Τισ μεκοδολογικζσ αρχζσ που κεωρικθκε ότι ιςχφουν 
για τα ηϊα κζλθςε να τισ μεταφζρει και ςτθ μελζτθ 
τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ.



 Σφμφωνα με το ςυμπεριφοριςμό του Γουότςον, θ 
ςυμπεριφορά αναλφεται με βάςθ δφο όρουσ, το 
ερζκιςμα και τθν αντίδραςθ. Θεωρείται δθλαδι ότι 
υπάγεται ςτθν απλι ςχζςθ αιτίασ-αποτελζςματοσ. 

 Η ςυνείδθςθ, ωσ εςωτερικι ψυχικι λειτουργία, δε 
κεωρείται ότι μπορεί να μελετθκεί επιςτθμονικά. Η 
ενδοςκόπθςθ απορρίπτεται - ο ψυχολόγοσ πρζπει να 
παρατθρεί και να μετρά τισ αντιδράςεισ των 
παρατθρουμζνων.



Στον «αφελι μπιχεβιοριςμό» του Γουότςον αςκικθκε 
ζντονθ κριτικι. 
Η ςχολι αυτι επεκτάκθκε αναπτφςςοντασ πιο 
εκλεπτυςμζνεσ μεκόδουσ και μεκοδολογικά εργαλεία, 
ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν υιοκζτθςθ και τθν 
εκμάκθςθ των ςυνθκειϊν.



Το πείραμα του “Μικροφ Άλμπερτ”

Το πείραμα του Γουάτςον πραγματοποιικθκε το 1920 κα
μποροφςε να χαρακτθριςτεί από τον κακζνα αμφιλεγόμενο.
Ο ςτόχοσ του πειράματοσ ιταν να δείξει πωσ από κανονικι
κατάςταςθ μποροφςε να μετατραπεί ςε κατάςταςθ φόβου ζνασ
λευκόσ αρουραίοσ για τον "μικρό Άλμπερτ", ζνα ζντεκα μθνϊν
αγόρι.
Πρϊτα παρουςιάςτθκε ςτο αγόρι ζνασ λευκόσ αρουραίοσ και
παρατθρικθκε ότι δεν φοβόταν. Στθ ςυνζχεια παρουςίαςε ζνα
λευκό αρουραίο και ζπειτα ακοφςτθκε ο ιχοσ μιασ ςιδερζνιασ
βζργασ. Ο "μικρόσ Άλμπερτ" άρχιςε να κλαίει. Αυτι θ δεφτερθ
παρουςίαςθ επαναλιφκθκε αρκετζσ φορζσ. Τζλοσ παρουςίαςαν
μόνο του το λευκό αρουραίο και το αγόρι ζδειξε να φοβάται.
Αυτι θ μελζτθ ζδειξε ότι τα ςυναιςκιματα κα μποροφςαν να
γίνουν εξαρτθμζνεσ απαντιςεισ.





Η Κραυγι 
Edvard Munch

1893



Μαξ Βερτχάιμερ
(Max Wertheimer, 1880-1943)

Ο Βερτχάιμερ, ταξιδεφοντασ το 
1910 με το τρζνο για διακοπζσ, 
αγοράηει ζνα ςτροφοςκόπιο. Με 
το ςτροφοςκόπιο, το οποίο 
χρθςιμοποιοφν και τα παιδιά, 
εικόνεσ ακίνθτεσ εμφανίηονται να 
κινοφνται κακϊσ παρουςιάηονται 
διαδοχικά.
Αυτι ιταν θ αρχι για μια ςειρά 
πειραμάτων ςχετικά με τθ 
λειτουργία τθσ ςκζψθσ.

Μορφολογικι ςχολι (Gestalt Psychology)



Το ςτροφοςκόπιο προςζλκυςε τθν προςοχι του Βερτχάιμερ, 
κακϊσ τον απαςχολοφςε ζνα πρόβλθμα τθσ Ψυχολογίασ, 
πϊσ δθλαδι μπορεί να εξθγθκεί το φαινόμενο των 
κινοφμενων εικόνων, δθλαδι πϊσ εξθγείται θ αντίλθψθ τθσ 
κίνθςθσ που προκφπτει από μια ςειρά ερεκιςμάτων από τα 
οποία κανζνα δεν κινείται. Πϊσ αποδίδεται κίνθςθ ςε ζνα 
πράγμα, ενϊ αυτό τθ δεδομζνθ ςτιγμι είναι ακίνθτο; 



Αποδίδοντασ τθ μορφι (Gestalt) τθσ κίνθςθσ ςε ζνα 
οργανωμζνο ςφνολο εικόνων, το βλζπουμε ςαν μια ολότθτα 
δυναμικά οργανωμζνθ. 
Η αντίλθψθ ενόσ ςυνόλου διαδοχικϊν εικόνων εξαρτάται 
από το ίδιο το υποκείμενο, το οποίο δεν αντιλαμβάνεται τθν 
πραγματικότθτα ςαν πιςτό τθσ αντίγραφο.



Βαςικι κζςθ τθσ ςχολισ αυτισ είναι ότι ζνα 
ψυχολογικό φαινόμενο διαφζρει από το άκροιςμα των 
ςτοιχείων που το αποτελοφν. Τα επιμζρουσ ςτοιχεία 
ενόσ φαινομζνου τα οποία είναι οργανωμζνα ωσ ζνα 
όλον προςδιορίηουν τθ μορφι (Gestalt). 

Η κατανόθςθ ενόσ φαινομζνου απαιτεί τθν ολικι και 
όχι τθν αναλυτικι του προςζγγιςθ, απαιτεί να 
αρχίςουμε από τθ ςφλλθψθ του όλου τθσ μορφισ και 
όχι από τθν ανάλυςθ των μερϊν του.



Διαπιςτϊνεται ότι ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ζχει τθν
τάςθ να αντιλαμβάνεται μορφζσ ςτθν ολότθτά τουσ (για
παράδειγμα, αν και λείπουν κάποια γράμματα από μια
λζξθ, εντοφτοισ τθν αναγνωρίηουμε).

Η μορφολογικι ςχολι, βαςιηόμενθ ςτθ χριςθ 
πειραμάτων, επιχείρθςε να διατυπϊςει τισ αρχζσ τθσ 
μάκθςθσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ 
και άςκθςε κριτικι ςτθν απομνθμόνευςθ.













Αυςτριακόσ ιατρόσ, φυςιολόγοσ, 
ψυχίατροσ και κεμελιωτισ τθσ 
ψυχαναλυτικισ ςχολισ ςτον τομζα 
τθσ ψυχολογίασ. Αναγνωρίηεται ωσ 
ζνασ από τουσ πλζον 
βακυςτόχαςτουσ αναλυτζσ του 
20ου αιϊνα. 
Η επίδραςθ του Φρόυντ δεν 
περιορίςτθκε μόνο ςτθν ψυχολογία 
και τθν ψυχιατρικι, αλλά 
ταυτόχρονα απλϊκθκε ςε πολλοφσ 
τομείσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ.

Σίγκμουντ Φρόυντ 
(S. Freud, 1856-1939)



• Ζηθςε ςτθ Βιζννθ, προερχόμενοσ από μια εφπορθ οικογζνεια, θ 
οποία όμωσ κατζρρευςε οικονομικά, ζτςι, ζηθςε ςτερθμζνα 
παιδικά χρόνια. 

• Σπουδάηει Ιατρικι και προςανατολίηεται ςτθ Νευρολογία. 

• Με τον Μπρόυερ (Breuer), γιατρό και φίλο του ςτθ Βιζννθ, 
αρχίηει να μελετά τθν περίπτωςθ τθσ υςτερίασ. 

• Το 1885 ςτο Παρίςι γνωρίηει τον Σαρκό (Charcot), διάςθμο 
νευρολόγο, και ςυνεχίηοντασ μαηί του τθν ζρευνα, αρχίηει θ 
ανακάλυψθ του αςυνειδιτου. 

• Επιςτρζφοντασ ςτθν Αυςτρία αρχίηει θ πιο γόνιμθ περίοδοσ τθσ 
ηωισ του και για τθν Ψυχανάλυςθ. 

• Το 1938, με τθν κατάλθψθ τθσ Αυςτρίασ από τον Χίτλερ, 
εξαναγκάηεται να φφγει για το Λονδίνο, όπου του γίνεται τιμθτικι 
υποδοχι.



• Πϊσ κα μπορζςει ο άνκρωποσ να απελευκερωκεί από 
τισ απαγορεφςεισ τισ οποίεσ του επιβάλλει ο πολιτιςμόσ 
και ταυτόχρονα κα ζχει τθ δφναμθ να ορίςει τον εαυτό 
του ελζγχοντασ τισ παρορμιςεισ του; 

• Ο Φρόυντ ζβλεπε ότι ο άνκρωποσ είναι 
διαςπαςμζνοσ ανάμεςα ςε ορμζσ τισ οποίεσ δε γνωρίηει 
και ςε απαγορεφςεισ οι οποίεσ του επιβάλλονται.



Αςυνείδθτο

• Ο Φρόυντ ιταν πεπειςμζνοσ ότι υπάρχει μια περιοχι 
ςτθ δομι του ψυχιςμοφ για τθν οποία ςυνικωσ δεν 
ζχουμε ςυνείδθςθ. Πρόκειται για τθν περιοχι του 
αςυνείδθτου.

• Σε αυτι κεϊρθςε ότι κα πρζπει να αναηθτθκεί θ 
αφετθρία των προβλθμάτων τθσ ψυχικισ ηωισ. 

• Το αςυνείδθτο περιζχει ςκζψεισ τισ οποίεσ ζχουμε 
απομακρφνει από τθ ςυνείδθςθ, οι οποίεσ όμωσ ςυχνά 
εμφανίηονται μεταμορφωμζνεσ ι ςε μορφι ςυμβολικι 
ςτα όνειρά μασ.



Σφμφωνα με τον Φρόυντ ο ψυχιςμόσ δομείται ςε τρία 
επίπεδα.

• Το πρϊτο επίπεδο είναι το id (εκείνο). Ποικίλα 
ζνςτικτα ενυπάρχουν ςε αυτι τθν περιοχι, θ οποία 
λειτουργεί ςφμφωνα με τθν αρχή της ηδονής, μασ 
παρωκεί δθλαδι να ενεργοφμε κατά τρόπο ςφμφωνο με 
τισ επικυμίεσ μασ. 

• Το δεφτερο επίπεδο είναι το υπερεγϊ και ςχθματίηεται 
κατά τθν επαφι μασ με τον πολιτιςμό, ενςωματϊνει 
τουσ γονείσ και τισ αντιλιψεισ τουσ, τισ απαγορεφςεισ 
και τισ εντολζσ των άλλων ανκρϊπων που παίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι μασ. 
Τθ δράςθ του υπερεγϊ ςυνικωσ δεν τθν ζχουμε 
ςυνειδθτοποιιςει και δεν τθν ελζγχουμε.



Ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ περιοχζσ τοποκετείται το 
τρίτο επίπεδο, το εγϊ.

Το εγϊ λειτουργεί ςφμφωνα με τθν αρχή της 
πραγματικότητας, επιχειρεί δθλαδι να υπθρετιςει 
τισ επικυμίεσ του ατόμου, αλλά κατά ζναν 
ορκολογικό τρόπο και ςυμβιβάηοντάσ τεσ με τισ 
κοινωνικζσ εντολζσ τισ οποίεσ περιζχει το υπερεγϊ.

Το εγϊ αποτελεί ζνα μθχανιςμό άμυνασ απζναντι 
ςτισ πιζςεισ του υπερεγϊ και του id.



Μθχανιςμοί άμυνασ
Ψυχολογικζσ διαδικαςίεσ που υιοκετεί το «εγϊ», ςτθν προςπάκεια του να μειϊςει 

τθν ψυχολογικι ζνταςθ που αντιμετωπίηει.

• Για παράδειγμα, το άτομο 
απωκεί επικυμίεσ που κα 
του προκαλοφςαν 
ςφγκρουςθ.

• Προβάλλει ςε άλλουσ δικά 
του ςυναιςκιματα.

• Μετουςιϊνει (μετατρζπει), 
μια ορμι ςε κοινωνικά 
αποδεκτι πράξθ.





• Στθν περίπτωςθ ενόσ ατυχιματοσ, δεν μπορϊ να 
κυμθκϊ καμία λεπτομζρεια για το πϊσ ςυνζβθ το 
γεγονόσ. 

• Αργοπορία ι ξζχαςμα μιασ ανεπικφμθτθσ 
ςυνάντθςθσ.

Η απϊκθςθ μασ προφυλάςςει από τθν αναγνϊριςθ 
των ςυναιςκθμάτων και ςκζψεων μασ.





• Κάποιοσ μπορεί να κάνει φανερά κατάχρθςθ αλκοόλ 
αλλά ο ίδιοσ απλά αρνείται ότι ζχει πρόβλθμα 
αλκοολιςμοφ. Αντ’αυτοφ υποςτθρίηει ότι δεν ζχει κανζνα 
ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθ ηωι του κι ότι όλα είναι «μια 
χαρά».

• Κάποιοσ βυκίηεται ολοζνα και περιςςότερα ςε χρζθ, 
ωςτόςο δεν κάνει τίποτα γι’αυτό κεωρϊντασ ότι τα 
πράγματα «δεν είναι τόςο ςοβαρά όςο φαίνονται».

• Ηλικιωμζνα άτομα δεν ςκζφτονται να ςταματιςουν να 
οδθγοφν παρά τθν προφανι αδυναμία τουσ.

Η άρνθςθ μασ προφυλάςςει από τθν αναγνϊριςθ τθσ 
εξωτερικισ πραγματικότθτασ.





Παλινδρόμθςθ

• Το παιδί βιϊνοντασ μια ςθμαντικι απογοιτευςθ, 
ματαίωςθ ι άγχοσ αναπτφςςει ςυμπεριφορζσ που 
είναι αναμενόμενεσ για παιδιά μικρότερθσ θλικίασ, 
ςε μια προςπάκεια να καλφψει βαςικζσ του ανάγκεσ.

• Π.χ. Ζνα μεγάλο παιδί βρζχει το κρεβάτι του τθ 
ςτιγμι που οι γονείσ του είναι ςτα πρόκυρα 
διαηυγίου. Με αυτόν τον τρόπο επιηθτεί τθν προςοχι 
των γονιϊν ϊςτε να καλφψουν τισ δικζσ του βαςικζσ 
ανάγκεσ για αγάπθ και προςταςία.









Μετάκεςθ

• Ζχω κυμϊςει με κάποιον ςυνάδελφο και ξεςπάω 
ςτον ςφντροφό μου, αφοφ μου είναι πιο οικείοσ.

• Μία ιπια εκδοχι τθσ μετάκεςθσ είναι όταν 
εκτονϊνω τθν κλίψθ μου για τον πρόςφατο χωριςμό 
μου ςτθν εργαςία ι ξαφνικά με πιάνει να ςυγυρίςω 
το ςπίτι μου. 





• Μετουςίωςθ ονόμαςε αρχικά ο Freud τθν ζκφραςθ των 
παρορμιςεων βιολογικισ προζλευςθσ με ζναν τρόπο που ιταν 
κοινωνικά αποδεκτόσ. 

• Για παράδειγμα, ο Freud κα ζλεγε ότι ζνασ οδοντίατροσ 
μετουςιϊνει το ςαδιςμό του, ζνασ καλλιτζχνθσ που δίνει 
παράςταςθ μετουςιϊνει τθν επιδειξιομανία του, ζνασ δικθγόροσ 
μετουςιϊνει τθν επικυμία του να δολοφονιςει τουσ εχκροφσ του.

• Οι ενςτικτϊδεισ τάςεισ μασ, ςφμφωνα με τον Freud , 
επθρεάηονται από τα γεγονότα τθσ παιδικισ μασ θλικίασ. 
Συγκεκριμζνεσ ορμζσ και ςυγκροφςεισ προςλαμβάνουν μια 
ιδιαίτερθ ςθμαςία και είναι δυνατόν να κατευκφνονται 
δθμιουργικά προσ άλλεσ χριςιμεσ δραςτθριότθτεσ.





Η χριςθ του αμυντικοφ μθχανιςμοφ τθσ εκλογίκευςθσ ενεργοποιείται όταν 
ςυμβεί κάτι κακό, για το οποίο πείκουμε τον εαυτό μασ ι τουσ άλλουσ ότι 
τελικά δεν ιταν και τόςο κακό για μασ.

• «Μπορεί να μου ζκλεψαν το αυτοκίνθτο, αλλά θ αλικεια είναι πωσ είχε 
παλιϊςει κι ζτςι ζχω πλζον μια αφορμι για να αποκτιςω ζνα καινοφργιο»

• «Μου ζκλεψαν το κινθτό τθλζφωνο μζςα από τθν τςάντα μου, μα πιρα ζτςι 
το μάκθμα πωσ κα πρζπει να τθν προςζχω περιςςότερο».

Η εκλογίκευςθ ενεργοποιείται ακόμα και ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ, ςαν 
μζςο δικαιολόγθςθσ ανεπίτρεπτων ςυμπεριφορϊν, όπωσ για παράδειγμα 
ο γονιόσ που εκλογικεφει τθν κακοποίθςθ που αςκεί ςτο παιδί του, 
κεωρϊντασ ότι το κάνει «για να μάκει κάποια πράγματα, να γίνει  
«ςωςτόσ» άνκρωποσ».

• Ζνα παιδί δικαιολογεί τθν αποτυχία ςτο ςχολείο ϊςτε αυτι να γίνει ανεκτι 
και επιτρεπτι τόςο από το ίδιο, όςο και από τον περίγυρό του: θ ςχολικι 
αποτυχία δεν αποδίδεται ςε εςωτερικοφσ παράγοντεσ όπωσ είναι θ 
μειωμζνθ προςπάκεια ι θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ, αλλά ςε εξωτερικοφσ 
όπωσ είναι το κακό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι τα δφςκολα κζματα ςτισ 
εξετάςεισ.



Ψυχανάλυςθ

• Η Ψυχανάλυςθ είναι και κεωρία και πρακτικι. 
Το άτομο, με τθ βοικεια του ψυχαναλυτι του, 
κατευκφνεται ςτθ γνϊςθ του αςυνειδιτου του. 

• Η γνϊςθ τθν οποία αποκτά το άτομο για τα βακφτερα 
αιςκιματα, τα ζνςτικτα, τισ επικυμίεσ, τα περιςτατικά 
που είχε απωκιςει, κεωρείται ότι του παρζχει τθ 
δυνατότθτα να ελζγξει ο ίδιοσ τον εαυτό του και όχι οι 
αςυνείδθτεσ παρορμιςεισ του και οι εντολζσ των 
άλλων.





 Βίλελμ Βουντ (W. Wundt, 1832-1920)
Ενδοςκόπθςθ και Πειραματικι Ψυχολογία

 Τηων Γουότςον (J. Watson, 1878-1958)
Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ 
(ςυμπεριφοριςμόσ - behaviorism)

 Μαξ Βερτχάιμερ (M. Wertheimer, 1880-1943)
Μορφολογικι ςχολι (Gestalt Psychology)

 Σίγκμουντ Φρόυντ (S. Freud, 1856-1939)
Ψυχανάλυςθ

W. Wundt - J. Watson - S. Freud - M. Wertheimer



Η μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ατόμου μζςα ςτθν 
ομάδα και οι μθχανιςμοί τθσ ςυμπεριφοράσ ομάδων 
είναι αντικείμενα που άρχιςαν να μελετϊνται κατά 
τον 20ό αιϊνα από ζνα νζο κλάδο, τθν Κοινωνικι 
Ψυχολογία.

Κοινωνικι Ψυχολογία



Κοινωνικι Ψυχολογία

• Τι ςυμβαίνει και θ ςυμπεριφορά του ατόμου 
διαφοροποιείται όταν βρίςκεται ςε μια ομάδα; 

• Γιατί θ ςυμπεριφορά αλλάηει ανάλογα με τθν 
κοινωνικι ομάδα ςτθν οποία μετζχει το άτομο; 

• Ποιοι παράγοντεσ ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
δυναμικισ μιασ ομάδασ;



• Από το Β' Παγκόςμιο Πόλεμο, ο κλάδοσ αυτόσ 
γνωρίηει ιδιαίτερθ ανάπτυξθ και αποδεικνφεται 
πολλαπλά χριςιμοσ. 

• Σε γενικζσ γραμμζσ, θ Κοινωνικι Ψυχολογία είναι 
υποχρεωμζνθ να μθν ανάγει τα κοινωνιοψυχικά
φαινόμενα αποκλειςτικά οφτε ςτθν ψυχολογικι οφτε 
ςτθν κοινωνιολογικι τουσ διάςταςθ, κακϊσ το
αντικείμενο τθσ άπτεται και των δφο κλάδων.

Κοινωνικι Ψυχολογία



Τα επίπεδα ςτα οποία οργανϊνονται τα ερευνθτικά 
αντικείμενα τθσ επιςτιμθσ αυτισ είναι αρκετά, όπωσ:

α) ο τρόποσ οργάνωςθσ από τα άτομα των κοινωνικϊν 
αναπαραςτάςεϊν τουσ, για παράδειγμα, για τθν οικογζνεια, 
τον άνεργο, το μετανάςτθ, τον εργατικό άνκρωπο, κτλ.

β) θ δυναμικι των ςχζςεων ανάμεςα ςτα άτομα μιασ ομάδασ, 
θ επικοινωνία και οι ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ.

γ) οι ςχζςεισ ανάμεςα ςε διαφορετικζσ ομάδεσ, πολιτικζσ, 
ακλθτικζσ, κρθςκευτικζσ, επαγγελματικζσ, κτλ. 

δ) ηθτιματα κοινωνικοποίθςθσ αλλά και παράβαςθσ κανόνων, 
ςυνοχισ και διάςπαςθσ του κοινωνικοφ ιςτοφ.

Αιμιλία Σιακοβέλη - Οικονομολόγος


